
  

 
www.citadelcapital.com  - 1 -

 

 2010عن نتائج األعمال للربع األول من عام  تقرير مجلس اإلدارة
 

القوائم ) CCAP.CAالمقيدة في البورصة المصرية تحت كود (لإلستشارات المالية شركة القلعة مجلس إدارة  اعتمد
ن بإصدار قوائمھا ، وبينما تلتزم شركة القلعة وفقا لنص القانو2010للربع األول من عام المالية المجمعة وغير المجمعة 

المالية المجمعة وغير المجموعة بصورة ربع سنوية، غير أن إدارة الشركة ترى أن القوائم المالية غير المجمعة ھي التي 
شركة بصورة أكثر دقة من النتائج المجمعة والتي تتأثر بأداء الشركات التابعة والشقيقة وخاصة إذا للتعكس األداء المالي 
  .ل في مراحل عمرھا األولىكانت كما ھو الحا

  
 

  2010لربع األول من عام لغير المجمعة نتائج الاستعراض 
  

  رئيسيشركة القلعة كمستثمر . أوالً 

شمل سندات وقروض محملة بفوائد قدمتھا ت( (Principal Investments) الرئيسية ستثماراتاإلإجمالي وصل  •
مقارنةً % 4.1نسبته  ارتفاع تبلغھو و ،1)مليار جنيه 4,415(مليون دوالر  788.3إلى ) للشركات التابعةالقلعة 

  .2009بالربع األخير من عام 

في كافة  )مليون جنيه 165.3(مليون دوالر  30.1قيمتھا تبلغ  جديدةرئيسية إستثمارات قامت القلعة بضخ  •
الدعم اللوجيستي البترول والغاز الطبيعي والنقل والعاملة بقطاعات شركات الفي  ةھا التابعة وخاصشركات

 . الزراعيالقطاع و

التي تم تقديمھا للشركات التابعة وشركاتھا  )المحملة بالفوائد(سجلت القلعة انخفاض في السندات والقروض  •
 .)مليون جنيه 173.8(مليون دوالر  31.6تم استثمار رؤوس أموال جديدة تبلغ والفرعية، 

إلى من شركة أسكوم للجيولوجيا والتعدين تخارج جزئي ية عملفي  الرئيسية إيرادات بيع اإلستثماراتوصلت  •
 .2010في الربع األول من عام ، )مليون جنيه 9.6(مليون دوالر  1.7

 

 نشاط إدارة األصول. ثانياً 

المتخصصة  ھافي صناديق 2  (Total Assets Under Management)ةالتي تديرھا القلع األصول إجمالياستقر  •
الربع األخير من عام مع مقارنة بالأي تغيير وبدون  )جنيهمليار  20.4(دوالر يار مل 3.7عند التسعة عشر 

2009. 

بنسبة   (Total Invested Assets Under Management)األصول التي تديرھا القلعة وتم إستثمارھاارتفعت  •
وصلت ية الربع األول وفي نھا .)مليار جنيه 16.5(مليار دوالر  2.82مقارنة بالربع السابق لتستقر عند % 2.3

 .من األصول الجديدة المستثمرة% 51مساھمة الشركاء المحدودين إلى 

 (Total Third Party Assets Under Management)  إجمالي اإلستثمارات التي تديرھا القلعة للغيرارتفع  •
 ). جنيه يارمل 12.1(مليار دوالر  2.1واستقر عند  2009مقارنة بالربع األخير من عام % 1.6بنسبة 

                                                 
وتقوم شركة القلعة عادة بتحليل ). دوالر أمريكي 1: جم  5.50(تم تحويلھا باستخدام سعر الصرف  2010رقام المرتبطة بالنتائج المالية للربع األول من عام األ  1

  . قوائمھا المالية بالجنيه المصري، وإستثماراتھا بالدوالر األمريكي

ريف األصول المدارة باعتبارھا رؤوس األموال المتفق عليھا، وليس فقط رؤوس األموال التي تم سحبھا تماشياً من الممارسات الدولية، تقوم القلعة بتع  2
 .لالستثمار
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 Third-Party Fee-Earning Assets) إجمالي األصول التي تديرھا القلعة للغير وتتقاضي عن إدارتھا أتعابا بلغ •
Under Management)  1.9  مقارنة بالربع  %0.8، بارتفاع تبلغ نسبته )جنيه مليون 10,535(مليار دوالر

 .2009األخير من عام 

إلى  (Net New Invested Assets Under Management)تم إستثمارھا األصول الجديدة التي  صافيوصل  •
) مليون جنيه 173.8(مليون دوالر  31.6قامت القلعة باستثمار  حيث )جنيهمليون  354.8(دوالر  ونملي 64.5

 مليون 181.0(مليون دوالر  32.9في اثني عشر صندوق من صناديقھا التابعة بينما قام شركاء القلعة باستثمار 
 .تابعة للشركةفي ستة صناديق ) جنيه

في الربع األول من عام ) جنيهمليون  24.8(دوالر مليون  4.5إلى  3تاإليرادات من أتعاب اإلستشارا وصلت •
نفس الربع من العام خالل ) مليون جنيه 25.0(مليون دوالر  4.5من % 0.7وھو انخفاض بنسبة ، 2010
 .السابق

 4.5مقارنة مع % 69.3وھو ارتفاع بنسبة ، )مليون جنيه 42.3(مليون دوالر  7.7قيمتھا إيرادات شركة الحققت  •
  .خالل العام السابق) مليون جنيه 25.0(مليون دوالر 

مليون  10.8(دوالر مليون  2.0سالب إلى  الفوائد واإلھالك واإلستھالكوالضرائب خصم األرباح قبل وصلت  •
 .2009عام ول من الربع األمع مقارنة وبدون تغيير بال، )جنيه

مليون  3.7مقابل خسارة ، )مليون جنيه 1.5(مليون دوالر  0.3الضرائب إلى خصم بعد  صافي الدخلوصل  •
 .2009عام الربع األول من في ) مليون جنيه 20.3(دوالر 

 %. 22عند  إلى رأس المالالقروض نسبة استقرت  2010مارس  31في  •
 

                                                 
ً % 1تقوم القلعة بتسجيل إيرادات نسبتھا    3  . من أتعاب اإلستشارات وإدارة األصول التي تحقق أتعابا
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    إدارة األصول
  

  
  دوالر أمريكي مليار 8.3  ما يعادل  جنيه مصري مليار 45.5  القلعةالتي تتحكم بھا  ستثماراتاإل إجمالي

  دوالر أمريكي مليار 3.7  ما يعادل  جنيه مصري مليار 20.4  إجمالي األصول المدارة
  دوالر أمريكي مليار 2.9  ما يعادل  جنيه مصري مليار 16.5   القلعة األصول المستثمرة التي تديرھا إجمالي 

  دوالر أمريكي مليار 2.1  ما يعادل  جنيه مصري مليار 12.1   إجمالي اإلستثمارات المدارة للغير
  دوالر أمريكي مليار 1.9  ما يعادل  جنيه مصري مليار 10.5  إجمالي األصول المدارة لصالح الغير والمحققة ألتعاب

  دوالر أمريكي مليار 0.8  ما يعادل  مليار جنيه مصري 4.42  التي ضختھا القلعة في شركاتھا التابعة اإلستثمارات 

    تاريخ النشاط
  

  
     54  2004منذ عدد اإلستثمارات المنفذة 

      19  2009ديسمبر  31في عدد الشركات التابعة 
      14    عدد الدول التي تقوم شركة القلعة باإلستثمار فيھا

     15  عدد الصناعات التي تقوم شركة القلعة باإلستثمار فيھا
  دوالر أمريكي مليار 4.3  ما يعادل  جنيه مصري مليار 23.7    2004ستثمارھا منذ عام إ إجمالي األموال التي تم

منذ عام للمساھمين والشركاء المحدودين العوائد النقدية التي تم تحقيقھا 
  جنيه مصري مليار 13.8   )مليون دوالر أمريكي 650درھا على استثمارات ق( 2004

 ما يعادل
  دوالر أمريكي مليار 2.5 

    ھيكل المساھمين
  

  
      42% (CCP)سيتاديل كابيتال بارتنرز 

      CCP  14%عدا أعضاء مجلس اإلدارة 
     20%  %1المساھمون بأكثر من 

     %44  آخرين 
     661,625,000  عدد األسھم
  دوالر أمريكيمليار  0.6 ما يعادل مليار جنيه مصري 3.3  مدفوعرأس المال ال

     
     4 )2009ديسمبر  31في (التقييمات 

  مليار دوالر أمريكي 1.9 ما يعادل  مليار جنيه مصري 10.3  (TNAV) التقديرية لصافي أصول الشركةقيمة ال
  دوالر أمريكي 2.83  ما يعادل  مصري جنيه 15.50  (TNAVPS) التقديرية لصافي أصول الشركة للسھمقيمة ال

  مليار دوالر أمريكي 1.2 ما يعادل  مليار جنيه مصري 6.8  (PNAV) القيمة التقديرية إلستثمارات القلعة في الشركات التابعة 
  للسھم إلستثمارات القلعة في الشركات التابعة القيمة التقديرية
(PNAVPS)  10.33 جنيه مصري  

  ما يعادل
 مريكيدوالر أ 1.89

  جنيه مصري مليار 3.4 (AMV)القيمة التقديرية لنشاط إدارة األصول 
مليار دوالر  0.62  ما يعادل

  أمريكي
  دوالر أمريكي0.94  ما يعادل  جنيه مصري5.17  (AMVPS)القيمة التقديرية لنشاط إدارة األصول للسھم 

 

                                                 
، شركةاللنشاط إدارة األصول بإلستثماراتھا الرئيسية ووالتي تعكس القيمة الحالية ، (TNAV)ركة تقوم شركة القلعة بإصدار القيمة التقديرية لصافي أصول الش  4

 .2010ضمن نتائج النصف األول من عام القيمة التقديرية لصافي أصولھا وستقوم القلعة بتحديث ). في منتصف العام وفي نھاية العام(بصورة نصف سنوية 

 

 )2010 مارس 31 في المنتھي عالرب عن( القلعة شركة على عامة نظرة
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 2010 عام من األول الربع وأعمال أنشطة

 
الدقيقة لخطط  المتابعةملحوظاً في أداء إستثماراتھا الحالية وذلك بفضل تطوراً الربع األول من العام الجاري خالل القلعة سجلت 

  . األعمال بالشركات التابعة وتحسن العوامل االقتصادية الكلية في أنحاء المنطقة

اثنين من المشروعات الجديدة، والمضي إتمام ، ووقد تركز اھتمام اإلدارة خالل الربع الماضي على البناء التدريجي للشركات التابعة
التي تستند إلى احتياجات األسواق التي تعمل العمليات مزيد من لقيام بمشروعات إضافية، فضالً عن التحضير ل ةأربعإطالق قدما نحو 

 . شركةالبھا 

وھو ما ) مليون جنيه 181.0(جديدة الر مليون دو 32.9بضخ لقلعة حيث قاموا المحدودون لشركاء الوشھد الربع الماضي استجابة 
اإلغالق تنفيذ الشركة لالتقدم الملحوظ الذي أحرزته فضالً عن من األصول الجديدة التي تم إستثمارھا في ھذه الفترة، % 51يعادل 

  . Africaو MENAاألول لصناديق اإلستثمار المشترك 

توى الشركات التابعة ومنھا الشركة المصرية للتكرير، حيث أعرب من إحراز مزيد من التقدم على مسبخالف ذلك تمكنت القلعة و
العديد من مؤسسات التمويل التنموية والمؤسسات متعددة الجنسيات والبنوك عن نيتھم للمشاركة في تأمين الحزمة التمويلية الالزمة 

  .لمشروع الشركة وھو أضخم المشرعات التنموية التابعة للقطاع الخاص بأفريقيا

وخاصة في حقل عسران إلنتاج الزيت % 55فع اإلنتاج بنسبة ترارالي إنيرجي، فقد / صعيد الشركة الوطنية إلنتاج الزيت على و
 4,240في رفع اإلنتاج بحقل عسران النفطي إلى  2009كما ساھمت تطورات النصف الثاني من عام  ،)خليج السويس بمصر(الثقيل 

إلى  )باكستان(، وارتفع اإلنتاج بحقل سلسبيل 2009برميل بترول في ديسمبر  3,044من  2010برميل بترول يومياً في مارس 
لدعم المالي واإلداري الذي التزمت القلعة بتقديمه للشركة خالل على خلفية اھذه الزيادة تأتي و. برميل بترول مكافئ يوميا 1,312

 .الفترة الماضية
يتد، في وھي مشروع التمويل متناھي الصغر التابع لشركة فاينانس أنليم نجحت شركة تنمية، 2010وخالل الربع األول من عام 
بنھاية شھر مارس ) مليون جنيه 97.5(مليون دوالر  17.7القروض التي قدمتھا إلى  تحيث ارتفع مواصلة توسعاتھا المطردة

كة فروع الشركة بنھاية الربع األول وتوسعت شب. 2009في نھاية عام ) مليون جنيه 58.2(مليون دوالر  10.6الماضي، صعوداً من 
  .فرعاً بنھاية العام الماضي 38فرعاً، مقابل  54لتضم 

بافتتاح باتخاذ الخطوات الالزمة للتأكد من بدء العمليات وفقا للجداول الزمنية المحددة القلعة عيد المشروعات الجديدة قامت وعلى ص
مليار جنيه  1.1س وركس إلنتاج الزجاج المسطح بتكلفة إستثمارية تبلغ سفنكس للزجاج، وھو مصنع جديد تابع لشركة جالمشروع 

مصري، وميناء طناش التابع للشركة الوطنية إلدارة الموانئ النھرية في منطقة القاھرة الكبرى، والذي بدأت العمليات به خالل الربع 
 ً  .الماضي أيضا

إطالق أربع مشروعات يدعم حققت تقدماً ملحوظاً والفرعية ركات الشخطط األعمال بالشركات التابعة و ةل اإلدارة متابعوتواص
ومصنع التابع لشركة بنيان ، ومشروع ديزاينبوليس )في السودان(مصنع أسمنت التكامل ومحطة كھرباء بربر تشمل قريباً جديدة 

  ). في مصر(أسيك إلنتاج الخرسانة الجاھزة 

والتي ستقدم خدمات (شركة وادي النيل للسكك الحديدية وھي  ،شروعات الجديدة الجذابةاثنين من المإطالق على حالياً كما تعمل القلعة 
، وشركة النھضة )الخطوط التابعة للھيئة السودانية للسكك الحديد بموجب اتفاق للمشاركة في األرباحعبر نقل البضائع في السودان 

 .التابعة لشركة وفرة )ية في السودانأول مزارع األرز التجاربإنشاء والتي ستقوم (للحلول المتكاملة 

، وأضافت المزيد من خبرات التابع لشركة بنيان عن تأمين حزم تمويلية جديدة لمشروع ديزانبوليساألول خالل الربع أعلنت القلعة و
  . رالتابعة لمجموعة جذو اإلدارة بشركة فاينانس أنليميتد، كما أعلنت عن زيادة معدالت إنتاج الحليب بمزارع دينا

تبلغ قيمتھا التي جديدة الموال األحيث فضلت استثمار رؤوس  2010جديدة خالل الربع األول من عام  اتلم تقم القلعة بتأسيس شركو
في حجم % 1.7في السندات و% 11.9من شركاتھا التابعة، وسجلت انخفاض نسبته  12في ) مليون جنيه 173.8(مليون دوالر  31.6

التابعة وشركاتھا الفرعية، وذلك برغم التزامھا المتواصل بتقديم كافة االحتياجات المالية لدعم خطط القروض المقدمة للشركات 
 . األعمال بالشركات التابعة

مقارنة % 1بنسبة  تانخفضوالتي ، 2010في نھاية الربع األول من عام % 22واستناداً إلى نسبة القروض إلى رأس المال التي بلغت 
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لدعم خطط ة ميزانيالالسيولة الكافية بوجود من أجل التأكد من جديدة  سھيالتتللحصول على دأت القلعة التفاوض ب ،2009بنھاية عام 
 .%50، علماً بأن نسبة القروض إلى رأس المال لن تتعدى األعمال واإلستثمارات القادمة

يمة اإلستثمارات الحالية أخذاً في االعتبار أوضاع إلى تعظيم قخالل الربع الماضي اھتمام الشركة  ھا وجھتوأخيراً تشير اإلدارة أن
بعض أي أنشطة للتخارج خالل الربع الماضي باستثناء تقم الشركة بوبناء على ذلك لم . السوق غير المواتية لتنفيذ عمليات التخارج

 .سھم شركة أسكوم للجيولوجيا والتعدينأللبيع اعمليات 

  األداء المالي

  النتائج غير المجمعة
  
مد األداء المالي لشركة القلعة، نظراً لطبيعة نشاطھا، خالل فترة معينة على تنفيذ عمليات التخارج من اإلستثمارات والشركات يعت

وعند تنفيذ التخارج تقوم القلعة بتسجيل أرباح مقابل بيع إستثماراتھا الرئيسية، وعبر مكافآت حسن األداء التي تحصل . التابعة والشقيقة
لم يشھد تنفيذ عمليات ذات أھمية للتخارج، فلم تتجاوز أرباحاً  2010ونظراً ألن الربع األول من عام . ركاء المحدودينعليھا من الش

  ).مليون جنيه 1.5(مليون دوالر  0.3شركة القلعة عن ھذه الفترة 
  

مقارنة مع إيرادات الربع % 69.3وھو ارتفاع بنسبة ) مليون جنيه 42.3(مليون دوالر  7.7غير أن إيرادات الشركة وصلت إلى 
  ).مليون جنيه مصري 25.0(مليون دوالر  4.5والتي وصلت إلى  2009األول من عام 

  
نظراً لالستثمارات الجديدة التي تم ) جنيهمليون  24.8(مليون دوالر  4.5إلى  اإليرادات من أتعاب اإلستشارات وصلت •

 .2009ضخھا في الشركة المصرية للتكرير خالل عام 
، عبر عمليات البيع ألسھم )مليون جنيه 9.6(مليون دوالر  1.7ا األرباح المحققة من بيع اإلستثمارات فقد استقرت عند أم •

 .شركة أسكوم للجيولوجيا والتعدين
تم تسجيلھا من شركة توازن التابعة للقلعة في مجال ) مليون جنيه 5.5(مليون دوالر  1.0بلغت إيرادات التشغيل األخرى  •

 .وھي أرباح غير متكررة ناتجة عن إسترداد مصروفات ما قبل التأسيس .المخلفات الزراعية الصلبةتدوير 
 2010في الربع األول من عام ) مليون جنيه 1.51(مليون دوالر  0.3ووصل صافي الربح بعد خصم الضرائب إلى  •

 .2009ن عام في الربع األول م) مليون جنيه 20.3(مليون دوالر  3.7مقارنة مع خسائر بلغت 
من إيرادات الربع % 117وھو ما يمثل ) مليون جنيه 49.5(مليون دوالر  9.0بلغت جدير بالذكر أن مصروفات التشغيل  •

وترجع ھذه . 2009في الربع األول من عام ) مليون جنيه 27.5(مليون دوالر  5.0، مقارنة مع 2010األول من عام 
التي دفعتھا خالل الربع األول ) باستثناء أعضاء اللجنة التنفيذية(آت والحوافز الزيادة إلى قيام الشركة برفع حجم المكاف

جذب المزيد من كبار الموظفين للعمل كما قامت القلعة ب .في خضم األزمة العالمية 2009مقارنة مع نفس الربع من عام 
ارتفعت بدالت حية أخرى ومن نا .على استقطاب رؤوس األموال الجديدة واستكشاف الفرص المتميزة لإلستثمار

والسفر مقارنة بنفس الربع من العام الماضي نظراً لالھتمام المتزايد من جانب القلعة باستكشاف اإلنتقال ومصروفات 
المزيد من الفرص المتميزة في األسواق األفريقية وأسواق الشرق األوسط ولمتابعة اإلستثمارات الجاري تطويرھا في أنحاء 

شركة فرصة لتعويض ھذه المصروفات باإلضافة إلى مصروفات ما قبل التشغيل عند إتمام المزيد من وترى ال .المنطقة
 :على النحو التالي 2010ويمكن تقسيم مصروفات التشغيل خالل الربع األول من عام . العمليات خالل الفترة القادمة

  
  الربع األول     الربع األول    )مليون جنيه مصري(مصروفات التشغيل 

          2010      2009 
22.7  37.1      تمرتبات، سفر، اتصاال
5.5 11.8     مكافآت وحوافز الموظفين

 3.2  8.4     
أتعاب إستشارات، والمراجعة والحسابات، المناسبات 

  والمؤتمراتالعامة 
0.1  1.1      اإلھالك
1.5  2.8      مصروفات أخرى
27.5  49.5      إجمالي

 
مليون دوالر  2.5خالل الربع األول حيث استقرت عند الدائنة ارتفاع في صافي الفوائد ومن ناحية أخرى سجلت الشركة  •

التي قدمتھا القلعة للشركات التابعة ) المحملة بالفوائد(على خلفية ارتفاع حجم السندات والقروض ) مليون جنيه 14.0(
  .مقارنة بالعام الماضي
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مليون  25.3ن األطراف ذات العالقة في الربع األول حيث وصلت إلى سجلت اإلدارة انخفاضاً ملحوظاً في المستحقات م •
، ويأتي 2009في الربع األول من عام ) مليون جنيه 188.0(مليون دوالر  34.2مقارنة مع ) مليون جنيه 139.2(دوالر 

 .ذلك تماشياً مع جھود القلعة لتحصيل مستحقاتھا من الشركات التابعة
 

مقارنة ) مليون جنيه 433.0(مليون دوالر  78.7التي قدمتھا القلعة للشركات التابعة إلى  المعبرية انخفض حجم القروض •
في نھاية العام الماضي، وتتوقع الشركة استمرار ھذا التوجه خالل الفترة المقبلة ) مليون جنيه 440(مليون دوالر  80.1مع 

ومع قيام الشركاء  MENA and Africa Joint Investment Fundsوخاصة مع سعيھا لتنفيذ اإلغالق األول لصناديق 
قصيرة األجل للشركات  المعبرية تقديم القروضب قامت كانت الشركة قدو. اتالمحدودين باستثمار أموال جديدة بالشرك

 . لإال أن تلك اإلستثمارات عادت للتدفق في الربع األو اإلستثمارات الجديدة من الشركاء المحدودينورود تأخر  عندالتابعة 
 

مليون  800.2(مليون دوالر  145.5فقد وصلت إلى ) وذلك بخالف ديون الشركات التابعة(أما إجمالي ديون شركة القلعة  •
% 23مليون جنيه ونسبة  807مقارنة مع %. (22ووصلت نسبة الديون إلى رأس المال إلى  2010مارس  31في ) جنيه
وقد دخلت الشركة في . تسدد وقت استحقاقھا بعد أربعة أعوام جدير بالذكر أن ديون القلعة). 2009ديسمبر  31في 

مفاوضات للحصول على تسھيالت جديدة لرفع مستوى السيولة بميزانية الشركة وعلما بأن نسبة الديون إلى رأس المال لن 
 %.50تتعدى 
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  غير المجمعةالدخل قائمة 

الربع األول  
2009 

الربع األول 
2010         مليون جنيه مصري

24.95  24.78      أتعاب إستشارات   
          مكافات حسن األداء   

0.00  9.58      أرباح بيع إستثمارات مالية   
  2.40      إيرادات توزيعات األرباح   

 0.00  5.49      إيرادات أخرى   
24.95  42.25      إجمالي اإليرادات

)27.48(   )49.45(       مصروفات التشغيل   
0.00  )0.17(       مقابل اإلدارة مستحقات   

)8.30(   )3.46(       فرق سعر العملة وغيرھا   
)10.82(   )10.83(       األرباح قبل خصم الضرائب والفائدة واإلھالك واإلستھالك

)2.01(   )2.17(       اإلستھالك   
)12.83(   )13.00(       األرباح قبل خصل الضرائب والفائدة

)8.32(   14.00      صافي الفائدة   
)21.15(   0.99      األرباح قبل خصم الضرائب

0.82  0.52      ضرائب مؤجلة   
)20.33(   1.51      األرباح بعد خصم الضرائب
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 غير المجمعة الميزانية

العام الكامل 
2009 

الربع األول 
2010         مليون جنيه مصري

83.90  81.86      )صافي(أصول ثابتة    
3,284.42  3,519.63      إستثمارات   
524.84  462.61       سندات
0.69 1.21      ضرائب مؤجلة على أصول

3,893.85  4,065.31      مجموع األصول غير المتداولة

187.98  139.20      مستحق على أطراف ذات العالقة وأرصدة مدينة أخرى   
440.69  433.03      القروض –األطراف ذات العالقة    
248.43  138.46      النقدية وما في حكمھا   

877.10  710.70      مجموع األصول المتداولة

4,770.95  4,776.01      مجموع األصول

3,308.13   3,308.13       رأس المال المدفوع   
62.13  68.56      اإلحتياطي   
22.15  222.93      أرباح محتجزة   
211.35  1.51      أرباح العام   

         توزيعات األرباح   

3,603.75  3,601.13      إجمالي حقوق الملكية

807.86  800.22      قروض طويلة األجل   
         غيرھا   

807.86  800.22      مجموع اإللتزامات غير المتداولة

          قروض قصيرة األجل   
305.13  332.33         لسيتاديل كابيتال بارتنرزمستحق 
54.24  42.33       أرصدة مدينة أخرى
359.36  374.66      مجموع اإللتزامات المتداولة

4,770.97  4,776.01      مجموع حقوق الملكية واإللتزامات
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  إيضاح بشأن القوائم المالية المجمعة 
  

تلتزم شركة القلعة، وفقاً لنص القانون، بإصدار قوائمھا المالية المجمعة وغير المجمعة بصورة ربع سنوية، غير أن إدارة 
ى أن القوائم المالية غير المجمعة ھي التي تعكس األداء المالي للشركة بصورة أكثر دقة من النتائج المجمعة، الشركة تر

  . والتي تتأثر بأداء الشركات التابعة والشقيقة وخاصة إذا كانت كما ھو الحال في مراحل عمرھا األولى
  

التي تجري في إستثماراتھا المتنوعة، كما أنھا ال تسعى وتوضح اإلدارة أن شركة القلعة ال تتحكم في العمليات اليومية 
ينحصر تركيزھا على خلق إنما القلعة نفسھا، و ات التابعة والشقيقة إلى شركةشركالتوزيعات األرباح الصادرة من لزيادة 

  .وتعظيم القيمة بالشركات التابعة والشقيقة
  

  :من خالل ثالثة طرقوتجدر اإلشارة ھنا إلى أن شركة القلعة تحقق إيراداتھا 
  

 .أتعاب تتقاضاھا مقابل اإلستشارات والخدمات اإلدارية والمالية التي تقدمھا للشركات التابعة خالل مدة اإلستثمار .1
 .األرباح الرأسمالية التي تحصل الشركة عليھا كمستثمر رئيسي عند بيع اإلستثمارات .2
 .بيع اإلستثماراتعند المحدودين ت حسن األداء المستحقة من الشركاء آمكاف .3

وتقوم شركة القلعة بتنفيذ عمليات التخارج من الشركات التابعة من خالل بيع كامل حصتھا أو جزء منھا لمستثمر 
أسھم الشركة محل التخارج في البورصة، وھو ما يعني أنھا تحقق اإليرادات واألرباح عند بيع طرح إستراتيجي أو عبر 

  .من خالل إدارتھا على المدى الطويلالشركات التي تستثمر فيھا، وليس 
  

أو ھي مشروعات جديدة جاري تأسيسھا، وعليه فإن القوائم مراحلھا األولى في إستثمارات القلعة التزال الكثير من إن 
) 2010مليون جنيه مصري في الربع األول من عام  77(المالية المجمعة تشير إلى تضخم واضح في مصروفات التشغيل 

  .مليون جنيه مصري 31والتي بلغت األول من العام الجاري نتائج الخسائر المجمعة للربع  وھو ما تعكسه
  

ومن ناحية أخرى، فإن الخسارة المحققة في الفترة الماضية تعكس مصروفات المشروعات الجديدة التي تقوم بھا الشركات 
ان، ومصنع جلفا وتوسعات مصنع زھانة لألسمنت التابعة والشقيقة ومنھا علي سبيل المثال مصنع التكامل لألسمنت بالسود

بالجزائر ومول ديزاينبوليس ومنشآت وأصول النقل والموانيء النھرية والتي ساھمت تكاليفھا في الخسائر الظاھرة بالقوائم 
  .2010المجمعة لشركة القلعة في الربع األول من عام 

  
 .ل والتعاون بين األنشطة والمجاالت المختلفة التي تستثمر فيھاجدير بالذكر أن القلعة وكافة شركاتھا تستفيد من التكام

قيمة مضافة إال أنھا تعبر عن وللقلعة العمليات في القوائم المالية المجمعة ھذه احتساب أرباح على الرغم من عدم و
حيث تعمل حالياً ) الطاقة وھي الشركة التابعة للقلعة في مجال توزيع(للشركات التابعة، ومثاالً على ذلك شركة طاقة عربية 

على بناء وتشغيل محطة بربر لتوليد الكھرباء من أجل توفير احتياجات الطاقة لمصنع التكامل التابع لشركة أسيك لألسمنت 
ضمن القوائم المجمعة لشركة فال يتم تسجيلھا المشروع أما أرباح  .بالسودان، والتي تمتلك ھي األخرى حصة في المشروع

  .طاقة عربية وأسيك لألسمنت انت ترفع من قيمةوإن ك القلعة
  

التي يتم  (TNAV)ومن ثم تؤمن اإلدارة أن النتائج المالية غير المجمعة، والقيمة التقديرية لصافي أصول الشركة 
  .تعكس قيمة الشركة وأدائھا المالي بصورة دقيقة) ضمن نتائج نصف ونھاية العام(إصدارھا بصورة نصف سنوية 
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  المجمعةدخل القائمة 

الربع األول  
2009 

الربع األول 
2010        مليون جنيه مصري

20.00  22.93     أتعاب إستشارات   
2.81  12.92     أرباح بيع إستثمارات مالية   
6.03  6.65-     أرباح شركات شقيقة) خسائر(حصة الشركة في    
1.90  4.69     إيرادات أخرى   
30.74  33.89     إجمالي اإليرادات
31.31 -   75.82-      مصروفات التشغيل   
0.00  1.43-      مصروفات أخرى   
0.57 -   43.37-      األرباح قبل خصم الضرائب والفائدة واإلھالك واإلستھالك
2.17-   2.72-      اإلستھالك   
2.74 -   46.09-      األرباح قبل خصل الضرائب والفائدة
16.79-   11.94     بالصافي –التمويل ) تكلفة(إيراد    
19.53-   34.15-      األرباح قبل خصم الضرائب
0.82  0.47     ضرائب مؤجلة   
18.72-   33.68-      بعد الضرائبصافي خسائر العمليات المستمرة 
12.53  0.00    نتائج العمليات المستمرة بالصافي    
6.18 -  33.68-        صافي خسائر الفترة

     :توزع كالتالي    
19.75-  31.34-     ة األمحقوق ملكية مساھمي الشرك  
13.56 2.34-     حقوق األقلية  
6.18 -  33.68-        صافي خسائر الفترة
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 المجمعة الميزانية
العام الكامل 
2009 

الربع األول 
2010         مليون جنيه مصري

101.25  94.61      )صافي(أصول ثابتة    
2.08 0.00      أصول غير ملموسة

3302.72  3439.99      إستثمارات   
543.13  489.24       سندات
0.28 1.21      أصول ضريبية مجمعة

3949.47  4025.05      األصول غير المتداولةإجمالي 

0.98  0.00    مخزون  

261.70  177.72      مستحق على أطراف ذات العالقة وأرصدة مدينة أخرى   
440.69  431.49      القروض –األطراف ذات العالقة    
268.59  152.37      مھاالنقدية وما في حك   
971.96  761.57      األصول المتداولة إجمالي

4921.44  4786.63      األصولإجمالي 

3308.13  3308.13      رأس المال المدفوع   
33.79  10.71      اتإحتياطي   
93.30  238.84      أرباح محتجزة   
159.11  31.34-       العام/ الفترة أرباح ) خسائر(صافي    
3594.33  3526.34       حقوق ملكية مساھمي الشركة األم إجمالي   
31.91  15.19       حقوق األقلية
3626.24  3541.53      إجمالي حقوق الملكية

808.03  800.40      قروض طويلة األجل   
58.53   52.70      إلتزامات طويلة األجل   
866.56  853.11      اإللتزامات غير المتداولة إجمالي

 2.38   0.04      قروض قصيرة األجل   
305.13  332.33         لسيتاديل كابيتال بارتنرزمستحق 
101.63  43.69       أخرىدائنة أرصدة دائنون و
19.50    15.92     مخصص مطالبات متوقعة   
428.63  391.99      اإللتزامات المتداولة إجمالي

4921.44  4786.63      حقوق الملكية واإللتزامات إجمالي
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  بشركة القلعةنبذة عن الخطط المستقبلية 
  

بعد التأكد من أن كافة اإلستثمارات الحالية التابعة للقلعة تسير وفقا للخطط، واكتمال اثنين من المشروعات الجديدة التي 
  :فيما يلي ھاتضع اإلدارة على رأس أولوياتھا خالل العام الجاري ستة أھداف رئيسية يمكن تلخيصأسستھا القلعة، 

  
ل الالزمة لمشروع الشركة المصرية للتكرير، وھي إحدى الشركات التابعة للقلعة وتخطط لبناء إتمام حزمة التموي أوالً،

  .مليار دوالر أمريكي 3تتعدى إستثمارية  ةتكلفبمعمل عمالق لتكرير البترول في منطقة القاھرة الكبرى 
  

ائتمان الصادرات ومؤسسات التمويل  ويتمتع ھذا المشروع بمميزات وعوامل ھائلة أدت إلى جذب انتباه العديد من وكاالت
مليار دوالر أمريكي لبدء المشروع خالل  2.25وتتوقع القلعة أن تحصل على قروض قيمتھا . بنوك إقليمية رائدةوالتنموية 

  .الفترة المقبلة
  

والتي كشفت  MENA and Africa Joint Investment Fundالعمل على تنفيذ اإلغالق األول لصناديق  ثانياً،
ھذه األول لغالق تنفيذ اإللالقلعة وتسعى . لمشاركة فيھالا مؤسسة التمويل الدولية وبنك اإلستثمار األوروبي عن نيتھم

دوالر مقابل كل دوالر تستثمره القلعة في  2ستقوم باستثمار  ھذا الصناديق مليون دوالر علماً بأن 150الصناديق عند 
  .تستثمر بھاالتي الشركات 

 
خطط تنفيذ لتقديم الدعم المالي الالزم  لقلعة حتى تتمكن من مواصلةلشركة الة العمل على تعزيز المركز المالي مواص ثالثاً،

أن شركة القلعة ليست بنكا، ومن ثم فھي تسعى لخفض في ھذا الصدد وتجدر اإلشارة . األعمال بشركاتھا التابعة والفرعية
وفقاً لشروط واتجاھات تناسب وتسعى للحصول على قروض جديدة  ،حجم القروض والسندات المقدمة لشركاتھا التابعة

  . %50علماً بأن نسبة الديون إلى رأس المال لن تتعدى و خطط الشركة اإلستثمارية في الفترة المقبلة
  

أوشكت مشروعات جديدة  أربعةفي تجھيز ساھمت والتي المتابعة الدقيقة لخطط األعمال بالشركات التابعة والفرعية  رابعاً،
 أتي في مقدمة أولوياتتعمليات االستحواذ عقب رفع القيمة لالھادفة خطط الأن توضح القلعة في ھذا الشأن و .على االنتھاء

  .منذ تأسيسھاالشركة وھو نشاط احترفته  ،اإلدارة
  

  .مةفر ظروف السوق المالئافور تو ةالشركإستثمارات على األقل من  دراسة فرص التخارج من واحد خامساً،
  

مواصلة االھتمام بالتعريف بشركة القلعة عبر المشاركة في الحمالت الترويجية ومؤتمرات اإلستثمار للتعريف  وأخيراً،
  .بنشاط الشركة فضالً عن التعاون مع مجموعة من أكبر شركات البحوث العالمية لتقديم التغطية الشاملة لسھم القلعة
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  .م.م.عن شركة القلعة ش
 

تثمار المباشر في ھي شركة رائدة في مجال اإل )CCAP.CAالمقيدة في البورصة المصرية تحت كود (شركة القلعة  س
ي  ة ف اء المنطق ي أنح ة ف ة التابع تثمارات اإلقليمي اء اإلس ى بن التركيز عل وم الشركة ب ا، وتق ة الشرق األوسط وأفريقي منطق

ا ة وبن ادة الھيكل ات اإلستحواذ وإع ر الصناديق صناعات منتقاة من خالل عملي ذھا عب تم تنفي ي ي دة الت ء المشروعات الجدي
ة  19وتمتلك شركة القلعة حالياً . القطاعية المتخصصة ى مجموعة الشركات التابع صندوق قطاعي متخصص تسيطر عل

ل  15مليار دوالر أمريكي في  8.3ستثمارات تصل إلى أكثر من إب دين واألسمنت والنق ا التع مجال صناعي متنوع من بينھ
أكثر 2004ومنذ عام . دولة 14في أنحاء  األغذية والطاقةو در ب تثمرين تق ، نجحت شركة القلعة في تحقيق عوائد نقدية للمس

ةمليار دوالر أمريكي، متفوقةً بذلك على كافة شركات اإل 2.5من  أتي . ستثمار المباشر األخرى في المنطق ة وت شركة القلع
ة برايفت ستثمار افي المركز األول بين شركات اإل اً لتصنيف مجل دارة وفق ا من حيث حجم األصول الم لمباشر في أفريقي

ن  رة م الل الفت يونال خ ويتي إنترناش ى  2004إك ع . 2009إل ارة الموق ي زي ات يرج ن المعلوم د م ى المزي وللحصول عل
   comwww.citadelcapital.: اإلليكتروني

  
  لإلستعالمات اإلستثمارية

  
  عمرو القاضي/ السيد

  رئيس عالقات المستثمرين
  

akadi@citadelcapital.com 
  )+  202( 279-14440: هاتف

  )+202( 279-14448: فاكس

  

 
 

  ھبة الطويل| السيدة
  مدير عالقات المستثمرين

 
heltawil@citadelcapital.com 

  )+  202( 279-14439: هاتف

  )+202( 279-14448: فاكس

  

  لإلستعالمات اإلعالمية
  

  غادة حمودة/ السيدة
رئيس قطاع اإلتصاالت والھوية 

 .المؤسسية
 
ghammouda@citadelcapital.com 

  )+  202( 279-14440: هاتف

  )+202( 279-14448: فاكس

  )+2( 016-662-0002: محمول

  
 
 )إبراء الذمة( المستقبليةانات البي

حقائق تاريخية، تم بنائھا على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات  ال تعد البيانات الواردة في ھذه الوثيقة، والتي
وقد ينطوي ھذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، وال ينبغي االعتماد . شركة القلعة

البيانات "أو " األھدافابعض المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة تشكل يجب اإلشارة إلى أن و .عليه بشكل مفرط
، "يتوقع"، "ينبغي"، "يلتمس"، "سوف"، "ربما"ويمكن تحديدھا من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل " المستقبلية

وكذلك . غيرھا من المصطلحات المشابھة أو منھا منفيما ھو أو " يعتقد"أو " يواصل"، "ينوي"، "يقدر"، "يشرع"
األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوھريا عن تلك التي تعكسھا مثل ھذه االھداف أو 

  .قلعة على بعض المخاطر والشكوكال شركة ويحتوي أداء. المستقبليةالبيانات 
 

--تقريرنھاية ال--   
 

 


