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  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 تقرير مجلس اإلدارة

 

 2132ديسمبر  13المنتهية في  الماليةالسنة  شركة القلعة تعلن نتائج

 

)كود التداول في البورصة المصرية انعقد مساء اليوم اجتماع مجلس إدارة شركة القلعة لالستشارات المالية  – 2131مايو  9 فيالقاهرة 

CCAP.CA) –   مجلس حيث قام  – مليار دوالر أمريكي 9.9 هاوتبلغ قيمة استثمارات األوسط والشرقا الرائدة في أفريقي االستثماريةالشركة

 .3103 ديسمبر 20 في المنتهية المالية السنةباعتماد القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة عن اإلدارة 

 عدد في االستثمارية الخطط دعم مع بالتوازيوذلك  التشغيلية، المصروفات وترشيد المخاطر خفض على الحافل العام ذلكفي  القلعة شركة ركزت

لمنطقة، وأبرزها توقعات تحرير قطاع لالتي تستفيد كثيًرا من الخصائص االقتصادية الكلية و الجذابة، النمو إمكانيات ذات التابعة الشركات من

 الطاقة وإصالح نظام الدعم في مصر.

 ،3103 عامخالل  جممليار  9.0 ،شركات استثمارية 8البالغ عددها  النشاط،تابعة التي بدأت االستثمارية ال الشركاتاإليرادات من  إجمالي بلغ

مليون جم خالل نفس الفترة، مقابل  000.4. وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم والفوائد واإلهالك واالستهالك %4.4بمعدل سنوي وهو انخفاض 

 .3100 مليون جم خالل عام 1.0الخسائر التشغيلية بقيمة 

في  – 3103مليار دوالر أمريكي في منتصف عام  2.3القلعة في تنفيذ اإلغالق المالي لمشروع الشركة المصرية للتكرير بقيمة  جهودساهمت  وقد

التجريبي  اإلنتاج بدء. وجاء ذلك بالتوازي مع 3113واحدة من أكبر صفقات التمويل في أفريقيا على األطالق واألكبر من نوعها في مصر منذ عام 

المتوقع أن يبدأ اإلنتاج من مليون دوالر أمريكي، و 261في محافظة المنيا بتكلفة  لألسمنتمن مصنع األسمنت الجديد الذي أقامته شركة أسيك 

ر مصكل من ، فضالً عن التطورات التشغيلية الملحوظة باستثمارات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في 3102الفعلي في منتصف عام 

في مصر وشركة سكك حديد ريفت فالي  لوجيستيكسمن خالل شركة نايل  وجيستيلالوالسودان وجنوب السودان، ومشروعات قطاع النقل والدعم 

 في كينيا وأوغندا.

ً  التطورات هذه وتأتي التابعة ذات  التركيز على عدد أصغر من الشركات، واستثمارية قابضة ةشركإلى التحول نحو  القلعة شركة خطط مع اتساقا

والدعم اللوجيستي،  لالنقوالزراعة والصناعات الغذائية، ووتحديدًا قطاعات الطاقة،  جذابة،إمكانيات النمو الهائلة في خمس قطاعات إستراتيجية 

 .ةالمرحلة المقبل على خلق وتعظيم القيمة للمساهمين خالل ة الشركةتعزيز قدر، وذلك بغرض اإلنشاءاتو واألسمنتالتعدين، و

مليون  66.4بغياب عمليات التخارج ومن ثم سجلت النتائج المالية غير المجمعة صافي خسائر بقيمة  3103 عاموعلى صعيد النتائج المالية، اتسم 

 جم. مليون 001.0بلغت  والتي% عن صافي الخسائر المسجلة خالل العام السابق 29.3تحسن سنوي بمعدل  وهو ،جم

إيرادات العام السابق والتي  عن% 38.9سنوي بمعدل  نمو، وهو 3103عام  خالل مليون جم 034.2القلعة  لشركةة تشغيلياليرادات اإل وبلغت

جم من اإليرادات  مليون 26.3جم من أتعاب االستشارات و مليون 88.0تتوزع بواقع  3103، علًما بأن إيرادات عام جممليون  69.9بلغت 

 العام. األخرى المسجلة خالل الربع األخير من

حيث بلغت الخسائر التشغيلية خالل ، 3103 الماليعام المليون جم خالل  313.4سجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة و

 أسمنت مصنع تكبدها التي العملة أسعار فروق من النقدية غير الخسائر من القلعة حصة إلى أساسية بصورة يرجعمليون جم. و 249.9نفس الفترة 

 .3103 عام خالل بالكامل المالية نتائجها تجميع القلعة بدأت التيو ،وفرة شركة من المجمعة الخسائر ارتفاع عن فضالً  السودان، في التكامل

 ،ة تحول هامةاإلدارة نقطما تعتبره  وهوفي استعادة معدالت أداء ما قبل الثورة  3103عام  خاللنجحت شركات المجموعة اإلشارة إلى أن  تجدر

 . االضطرابات االقتصادية والسياسية التي خيمت على المشهد المصري خالل الفترة الماضيةبفضل اإلدارة الرشيدة والقدرة على مواكبة وذلك 

 زمة تمويل أوبيكوتتطلع اإلدارة حاليًا إلى تسريع وتيرة التنمية في عدد من المشروعات الرئيسية مع ضخ االستثمارات الرأسمالية المتاحة من ح

تلك . وتتسق هذه الخطوة مع اتجاه اإلدارة لزيادة حصة القلعة في بعض االستثمارات الرئيسية ومد أجل مليون دوالر أمريكي 091بقيمة 

 تحقيق أعلى عائد للشركاء المحدودين والمستثمرين في أسهم القلعة على حد سواء.ى لإاالستثمارات سعيًا 

 

 

**** 

 

، باإلضافة إلى 3103ديسمبر  20المالية المنتهية في  للسنةراض إضافي ألداء شركة القلعة والنتائج المالية المجمعة وغير المجمعة وفيما يلي استع

 اإليضاحات المتممة وتحليالت اإلدارة ألحداث ونتائج الربع الثاني من العام.
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 2132العام المالي  مؤشرات أهم

 

  304.3زيادة بواقع وهي ، 3103مليون دوالر أمريكي في ختام  0099لقلعة ااالستثمارات الرئيسية من الموارد الذاتية لشركة بلغت 

 .مليون دوالر أمريكي خالل الربع األخير 48.3بواقع العام، وزيادة مليون دوالر أمريكي خالل 

 

  مليون جم في  9046.3شركات استثمارية،  8البالغ عددها  النشاط،االستثمارية التابعة التي بدأت  الشركاتمن بلغ إجمالي اإليرادات

نتيجة  3100% عن عام 4.4على خلفية تحسن أداء استثمارات قطاعْي الطاقة واألغذية. ويمثل ذلك تراجعًا بمعدل  3103ختام عام 

مليون جنيه  0339.9القابضة )المساهم األكبر في إجمالي اإليرادات حيث بلغت إيرادات المجموعة انخفاض إيرادات مجموعة أسيك 

مصري(، ويعود ذلك بشكل رئيسيٍ إلى تراجع إيرادات قطاع اإلنشاءات بالمجموعة الذي يعاني من توقف عدد من المشروعات وتأخر 

 .بدء مشروعات أخرى بسبب األحداث التي تشهدها مصر والمنطقة

 

 قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك من  تشغيليةال رباحبلغت األ

 خالل صفرمع  مقارنة – جم مليون 000.4 النشاطالشركات االستثمارية التابعة التي بدأت 

خفض استمرار العمل بسياسة واألخيرة التطورات التشغيلية بفضل  –السابق العام 

 المصروفات. 

  3103جم خالل عام  مليون 0396اإليرادات المجمعة  بلغت الطاقة:استثمارات ،

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  بلغتو. %1.8 بمعدل سنويوهو نمو 

نظًرا ، نفس الفترة خالل% 9.9جم، وهو انخفاض بمعدل  مليون029.3واإلهالك واالستهالك 

السلبية  بعض األعمال المسندة إلى نشاط إنشاءات الغاز الطبيعي تأثًرا باألوضاعتأجيل ل

استثمارات قطاع الطاقة،  في الهامة اإلنجازاتمن  عددتحقيق  3103شهد عام  وقد. الراهنة

 في أمريكي، دوالر مليار 2.3 بقيمة للتكرير المصريةاإلغالق المالي لمشروع  إتمامأبرزها 

فضالً  ،العام خالل أفريقيا في واألكبر 3113 عام منذ مصر في نوعها من األكبر هي صفقة

 .مشروعات شركة طاقة عربيةب ءتوليد الكهربا معدالت% في 38تحقيق زيادة قدرها عن 

  0019.4اإليرادات المجمعة  بلغتالغذائية:  والصناعاتالزراعة استثمارات 

األرباح التشغيلية قبل  بلغتو .%0.9بمعدل  سنوي ، وهو نمو3103 عامجم خالل  مليون

% 23.3جم، وهو نمو بمعدل  مليون 30.9خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 التجديدات وبدء الميزان الرشيدي شركة من الجديدة المنتجات طرحل نظًرا ،الفترة نفس خالل

 .إنجويالشاملة بخطوط إنتاج شركة 

 

  6.8 بمعدل سنوي ، وهو انخفاض3103 عامجم خالل  مليون 499.3اإليرادات المجمعة  بلغت: اللوجيستي والدعم النقلاستثمارات% ،

 بزيادةحديد ريفت فالي  سكك قامتجم.  مليون 020.4التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  الخسائر بلغتبينما 

علًما بأن التوقف الجزئي بقطارات الشركة إلجراء أعمال الصيانة تسبب في انخفاض  ،العربات المجددة تشغيل% مع 21سرعة النقل بمعدل 

 اً تعزيزتنمية الشبكة المتكاملة من خدمات النقل النهري والدعم اللوجيستي  على لوجيستيكسنايل  شركة تعملو. %00إيرادات الشركة بمعدل 

 .المستقبل فيالمصري  بالسوق البترولية المنتجات على الدعم تقليل من الستفادةا على قدرتهال

  توقفنتيجة  %9.2 بمعدلسنوي ، وهو انخفاض 3103 عاممليون جم خالل  946.0 المجمعة اإليرادات بلغتالتعدين:  قطاعاستثمارات 

والفوائد واإلهالك تضاعفت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب و مصانع األسمنت.ل نشاط إدارة المحاجر عمالءالعمل لدى العديد من 

% من إنتاجها، وبدأت اإلنتاج 61مرة، حيث قامت الشركة بتصدير  03بمعدل والكيماويات  الكاربوناتلتصنيع  أسكوم شركةواالستهالك ل

 الدهانات أسواق في العالمي الطلب لتلبيةسعيًا بدرجات ناعم وشديد النعومة الكالسيوم  كاربونات تصنيعلاإلنتاج الجديد  خطالتجريبي من 

 .3103عمليات اإلنتاج والتصدير خالل عام  العازلة للمواد روك جالس شركةبدأت و .والبتروكيماويات والبوليمر

  01.3، وهو انخفاض سنوي بمعدل 3103مليون جم خالل عام  0339.9بلغت اإليرادات المجمعة : اإلنشاءاتاألسمنت واستثمارات% .

، سابقاً( لألسمنت)الشركة العربية الوطنية  المنيا أسيك لشركة التابعتشغيل المصنع الجديد  3103خالل عام  لألسمنت أسيك شركة بدأتوقد 

تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  اأرباحً الشركة  حققت. وأمريكي دوالر مليون 261 االستثمارية تكلفته بلغت الذيو

 014.2المسجلة بنتائج العام السابق والتي بلغت ، مقارنة بالخسائر التشغيلية 3103مليون جم خالل العام المالي  36.8واالستهالك بقيمة 

 .جم مليون

  



  

 
3 

  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

  

 

 

 

 
 ملحوظة هامة

 

 

بإدخال بعض التعديالت على استراتيجية، قامت الشركة قطاعات  9شركات تابعة في  01تمتلك في ضوء خطة القلعة للتحول إلى شركة استثمارية 

 بما يناسب نموذج األعمال الجديد، وذلك على النحو التالي:سلوب إعداد التقارير، أ

 
  من  هاإيراداتهذه الشركات تحقق حيث بصورة دقيقة شركات االستثمار المباشر أداء تعكس والتي ، القوائم المالية غير المجمعةخفض التركيز على تحليل

 ومكافآت حسن األداء. ،ى االستثماراتواألرباح الرأسمالية عل ،األتعاب االستشارية

  لشركة بصورة أكثر دقة بعد إتمام التحول اإلستراتيجي إلى لألداء المالي المخطط أن تصبح مؤشًرا ل، والمالية المجمعةخفض التركيز على تحليل القوائم

دقيقة أداء الشركات التابعة المقرر االحتفاظ بها تحت مظلة شركة  القوائم المالية المجمعة في الوقت الحالي ال تعكس بصورة، غير أن شركة استثمارية قابضة

يهدف إلى استعراض اإليرادات واألرباح  ، علًما بأن هذا التقريرالقلعة عقب بيع االستثمارات واألصول غير الرئيسية في غضون السنوات الثالث المقبلة

 .شركات 8، والبالغ عددها النشاطأت التشغيلية المجمعة من الشركات االستثمارية التابعة التي بد

 إليرادات واألرباح التشغيلية المحققة ا استعراضعبر األداء التشغيلي للشركات االستثمارية التابعة في القطاعات المختلفة، تحليل ب سوف تقوم شركة القلعة

 .في كل قطاع بشكل منفصل

 توازن  شركة|         شركة طاقة عربية  :   ةـــــــاقـــــــطـال 

 شركة وفرة |             مجموعة جذور   : الزراعة والصناعات الغذائية 

 شركة أفريكا ريل وايز |  شركة نايل لوجيستيكس  :   النقل والدعم اللوجيستي 

 شركة أسكوم   :  نــــديـــــعـــــتـــــال 

 مجموعة أسيك القابضة   :  اءــاألسمنت واإلنش 

 

، مع تحميل نسخة إلكترونية عبر زيارة 3103ديسمبر  20ائم المالية المجمعة وغير المجمعة لشركة القلعة عن السنة المالية المنتهية في يمكن االطالع على القو

 ir.citadelcapital.comالموقع اإللكتروني 
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 والنظرة المستقبلية 2132تطورات عام 

 

على خفض المخاطر االستثمارية بالمشروعات الجديدة. وقامت بضخ مبالغ استثمارية بصورة  3103ركزت شركة القلعة خالل عام 

توظيف حزمة التمويل التي حصلت عليها من مؤسسة أوبيك األمريكية بقيمة ويشمل ذلك  ،تدريجية في عدد من شركات المجموعة

 مليون دوالر أمريكي.  091

نموذج لالتحول االستراتيجي تماشيًا مع خطة ، خفض المصروفات التشغيلية وترشيد النفقات العمل بسياسةتكثيف  صاحب ذلكو

ذات إمكانيات نمو الرائدة في أفريقيا والشرق األوسط عبر التحكم بعشر شركات استثمارية االستثمارية  ةالشركحتى تصبح القلعة عمال األ

 .جذابة

 في تحقيق األهداف اآلتية: 3103خالل عام القلعة وعلى هذه الخلفية، نجحت شركة 

  ؛عامالتنفيذ اإلغالق المالي لمشروع الشركة المصرية للتكرير في صفقة هي األكبر من نوعها بالشرق األوسط وأفريقيا خالل 

 ؛بدء اإلنتاج التجريبي من مصنع األسمنت الجديد التابع لشركة أسيك المنيا 

  مع استالم الدفعة األولى التي بلغ عددها ألف رأس  ،كجزء من الخطط التوسعية بمزارع ديناحالبة بقرة  3411توفير التمويل الالزم الستيراد

 ؛من األبقار الحوامل

 ؛بدء تصدير مواد البناء الصديقة للبيئة من إنتاج مصنع الصوف الصخري والصوف الزجاجي التابع لشركة أسكوم 

  ؛مدفوعة جديدة ووحدتْين دافعتْين بارجات 4زيادة أسطول شركة نايل لوجيستيكس بواقع وتنفيذ التوسعات التشغيلية في عمليات النقل النهري 

  بمصنع كاربونات الكالسيوم سعيًا لتلبية الطلب العالمي في أسواق الدهانات والبوليمر والورقالجديد نتاج اإلافتتاح خط. 

. ولكن الفترة الماضية لم 3103% خالل عام 43نجازات استحسان السوق بصورة ملحوظة حيث ارتفع سهم الشركة بأكثر من وقد القت هذه اإل

وخاصة فيما يتعلق بخطط شركة القلعة للتخارج من بعض المشروعات االستثمارية غير الرئيسية. وتجدر اإلشارة في هذا  ،تخل من التحديات

وزيادة جدواها الشركات األوضاع الكلية بالمنطقة، وتلتزم في هذه األثناء بالعمل على تنمية تلك تحسن ترقب الصدد إلى أن شركة القلعة ت

 االستثمارية من أجل تعظيم القيمة للمساهمين والشركاء االستثماريين في المستقبل.

صحة توقعات شركة القلعة، حيث استفادت شركات المجموعة  3103أثبتت التطورات الكلية التي طرأت على المشهد االقتصادي خالل عام قد و

وانخفاض احتياطي النقد  ،وخاصة السوالر( ،وقودالكهرباء والالطاقة ) ةأزمتكرار و ،الجنيه المصريقيمة من عدة عوامل أبرزها انخفاض 

 .العامة في مصرموازنة العجز  وتفاقم ،األجنبي

استفادة األنشطة التصديرية من مع معدالت اإلمداد في السوق المحلي، وذلك زيادة إلى أسعار الطاقة تحرير سياسات تؤدي وتتوقع شركة القلعة أن 

 ملة المحلية.انخفاض الع

االستحواذ على حصص ، مع يتعلق بخطط بيع االستثمارات غير الرئيسيةتحقيق المزيد من التقدم فيما على الجديد للعام القلعة أهداف شركة وترتكز 

 .شركات 01الرئيسية البالغ عددها  تابعةالشركات الاألغلبية 

 

 الجديدة المشروعات

 القادمة الخطوة 2132 عام تطورات  

 الشركة المصرية للتكرير ✔
 مليار دوالر( 2.3)منشأة تكرير متطورة باستثمارات تبلغ 

، 3103اإلغالق المالي في يونيو تنفيذ 

 3102في واستكمال األعمال الهندسية 

 

 3106بدء التشغيل في عام 

 شركة أسيك المنيا ✔
 مليون دوالر( 261)مصنع أسمنت جديد بتكلفة استثمارية 

 

 3103بدأ اإلنتاج التجريبي في ختام 

بدء اإلنتاج الفعلي خالل الربع 

 3102الثاني من عام 

 لألسمنت الجزائرشركة أسيك  
 مليون دوالر( 401)مصنع أسمنت جديد بتكلفة استثمارية 

الدعم الحكومي للمشروع ودراسة تأمين 

الحلول التمويلية المتاحة في الوقت 

 الحالي

 

 3102اإلغالق المالي خالل عام 

 شركة مشرق 
 (وخدمات تموين السفن بتروليةمستودعات )محطة 

 

العمل على تأمين الموافقات الرقابية 

 عقد االمتيازل

 

 توقيع عقد االمتياز النهائي

  



ملخص أداء الشركات االستثمارية الرئيسية التي بدأت النشاط )مليون جم(

اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم 
الضرائب والفوائد واإلهالك 

واالستهالك 

معدل منو 
اإليرادات

معدل اختالف 
األرباح التشغيلية 

قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالك 

واالستهالك

حصة ملكية 
شركة 
القلعة

2011201220112012

الطاقة

33.84%)10.7%()1.5%(131.5 147.2 1140.1 1157.4 طاقة عربية

47.88%53.3%29.9%4.2 2.7 115.9 89.2 توازن 

)9.5%(0.8%135.7 1246.61256.0149.9  اإلجمالي

الزراعة والصناعات الغذائية

19.95%32.7%1.9%71.5 53.9 1109.4 1088.4 جذور

100% غير متاح غير متاح )67.0(  غير متاح 7.1  غير متاح وفرة*

32.7%1.9%71.5 53.9 1109.4 1088.4   اإلجمالي

النقل والدعم اللوجيستي

32.10%)13.4%(61.5% )47.3( )41.7(46.0 28.5 نايل لوجيستيكس

28.19%)16.5%()11.0%()84.1()72.2(460.6409.7أفريكا ريل وايز**

)15.4%()6.8%()131.4()113.9(489.1455.7  اإلجمالي

التعدين

39.22%)117.8%()5.3%( )3.8(21.4 546.1 576.7 أسكوم

)117.8%()5.3%( )3.8(21.4 546.1 576.7  اإلجمالي

األسمنت واإلنشاءات

54.78%173.6%)6.4%(76.8)104.3(821.5  877.8 أسيك لألسمنت

54.78%)52.9%()16.0%(1498.81259.036.117.0اإلنشاءات / إدارة مصانع األسمنت

135.4%)10.2%(39.4)111.4(1980.61779.5 اإلجمالي ‡

1591.4%)4.4%(111.4)0.1(5381.55146.7اإلجمالي العام

* نظرًا ألن شركة وفرة تعد أحد املشروعات اجلديدة التي بدأت النشاط مؤخرًا ومازالت متر مبراحل النشأة املبكرة، فإن اإلدارة تفضل استبعاد نتائج الشركة عن 
عامي 2011 و2012 من اإلجمالي واإلجمالي املركب.

** األرقام املتضمنة في نتائج شركة أفريكا ريل وايز لعامي 2011 و2012 مت حتويلها من الدوالر األمريكي إلى اجلنيه املصري باستخدام متوسط سعر الصرف )1 
دوالر : 5.90 جم في عام 2011 -- 1 دوالر : 6.05 جم في عام 2012(.

‡    يتم جتميع اإلجمالي من استثمارات قطاع األسمنت واإلنشاءات استنادًا إلى القوائم املالية اجملمعة جملموعة أسيك القابضة والتي يتم إعدادها مبعزل عن 

تأثير العمليات بني األطراف ذات العالقة.



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع الطاقة )املشروعات القائمة(

  
)مليون جم( 

الربع األخير بخالف ما يشير إلى غير ذلك
 2011

الربع األخير 
2012

نسبة 
التغيير )%(

العام املالي 
2011

العام املالي 
2012

نسبة 
التغيير )%(

0.8%1,246.61,256.0)10.8%(355.7317.2اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

61.633.8)%44.7(149.9135.7)%9.5(

-24%23%-24%28%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

)1.5%(1157.41140.1)12.5%(279.5 319.3 شركة طاقة عربية | إيرادات

شركة طاقة عربية | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

 45.9 19.3)%58.0(147.25 .131)%10.6(

29.9%3.689.2115.9%36.437.7شركة توازن | إيرادات

شركة توازن | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

15.714.54)%7.4(2.74.2%55.6

28.3%170.1218.3)16.5%(53.044.3توليد الطاقة الكهربائية )مليون كيلو وات / ساعة(

10.3%9.4326.1359.7%78.585.9توزيع الطاقة الكهربائية )مليون كيلو وات / ساعة(

توزيع الغاز الطبيعي )توزيع الغاز الطبيعي املضغوط باملليار قدم 
مكعب(

1.31.2)%7.7(5.25.4%3.8

إنشاءات الغاز الطبيعي )عدد العمالء اجلدد من املنشآت السكنية 
والصناعية(

 26729 18216)%31.8(8358280196)%4.1(

)12.5%(431473377043)16.0%(10991492368توزيع الوقود | بنزين – سوالر – مازوت )ألف لتر(

26.5%27903528)40.6%(1085645توزيع الشحوم )بالطن(

-1822-1822عدد محطات الوقود 

14.2%14.2245280%245280عدد العمالء من املشروعات الصناعية )كهرباء وغاز طبيعي(

21.3%21.3366655444853%366655444853عدد العمالء من املنشآت السكنية )كهرباء وغاز طبيعي(

64.4%47.9317506521846%212031313660شركة توازن | اخمللفات الزراعية املتعاقد التي مت جمعها )ألف طن(

قطاع الطاقة

تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع الطاقة: شركة طاقة عربية )توزيع الطاقة( وشركة توازن )تدوير اخمللفات الزراعية والصلبة واستخدام 
اخمللفات إلنتاج الطاقة(، إلى جانب عدد من املشروعات التي مازالت في حيز التطوير مثل الشركة املصرية للتكرير )تكرير البترول( وشركة مشرق 

)مستودعات بترولية وخدمات متوين السفن( 
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  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 الطاقةقطاع ستثمارات المالي والتشغيلي ال األداء

 غير أن األرباح 3103م يطرأ تغيير على إيرادات قطاع الطاقة خالل عام ل ،

% خالل 9.9التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك انخفضت بمعدل 

نفس الفترة نتيجة إرجاء أعمال اإلنشاء في عدد من المشروعات المسندة إلى شركة طاقة 

 وقية.عربية تأثًرا باضطراب األوضاع الس
 

 

 عربية طاقةشركة 

 كما  ،3103 عام خالل% 0.9 بمعدل عربية طاقة شركة إيرادات انخفضت

 نفس خاللاألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  انخفضت

نشاط توزيع الغاز الطبيعي والسوالر بسبب  تباطؤ. ويرجع ذلك إلى %01.6بمعدل  الفترة

 اتواإلنشاء الهندسة نشاط في اإلنشاء أعمال تأخرمصحوبًا ب ،المحلي السوق في الطاقة أزمة

وتراجع إقبال العمالء من المنشآت  مصر فيالسلبية  االقتصادية لألوضاع نتيجة شركةالب

 .الصناعية والسكنية على التحويل إلى الغاز الطبيعي

 

 إمداد شركة أسمنت على خلفية  3103 عامخالل  ةملحوظ بصورة الكهربائية الطاقة وتوزيع توليدنشاط  ارتفع

الذي يعد باكورة استثمارات شركة طاقة  E-Styrenicsوافتتاح المشروع الجديد  ،بالكهرباء الوادي جنوب

من مطار شرم الشيخ  القريبةعربية في قطاع البتروكيماويات، فضالً عن زيادة نسبة اإلشغال في منطقة نبق 

قابلة )ميجا فولت أمبير   031بطاقة  تعمل جديدة توزيعتشغيل محطة  "كهرباء اقةط"بدأت شركة  حيثالدولي 

 .(ميجا فولت أمبير 239الوصول إلى مع إمكانية ميجا فولت أمبير،  061للزيادة إلى 

  النقدية، حيث حقق  التدفقاتمن حيث طاقة عربية المركز األول بين أنشطة  الطبيعي الغاز توزيعنشاط يتصدر

المبيعات إلى العمالء من المشروعات الصناعية والمنشآت  زيادة مع 3103% خالل عام 2.8 معدلب نمًوا

 الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح، وزيادة %8 بمعدل إيراداتساهمت هذه التطورات في تنمية السكنية. 

التوريدات إلى عدد  فوقتو اإلمدادات نقصالرغم من  علىوذلك  ،%9 بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد

ً األحمال الزائدة على الشبكة القومية للغاز الطبيعي  لمواجهةمن مصانع األسمنت   الرقابية الجهات اتلتوجيه وفقا

 .المختصة

 انكماش  إلى 3103عام إقبال المشروعات الصناعية والسكنية على التحويل إلى الغاز الطبيعي خالل  تراجع أدى

أعمال اإلنشاء في عدد من  إرجاءوصاحب ذلك  ،الطبيعي الغاز إنشاءات نشاطء % في قاعدة عمال4.0قدره 

 . تأثًرا بتداعيات المشهد االقتصادي والسياسي الشركة إلى المسندة المشروعات

 ونجحت جهود التسويق  .3103خالل عام  "عربية طاقة" عالمة تحت جديدة محطات 4 تسويقال نشاط افتتح

على مدار الشركة رغم المعوقات العديدة التي واجهت ب ،ن خالل الربع األخير من العامفي تنمية مبيعات البنزي

 .  بالدولة االقتصادي التباطؤ خلفية على التشحيم زيوت مبيعات تراجعوإمدادات السوالر  نقص ومنها 3103عام 

 شركة توازن

 باح التشغيلية قبل خصم األر تارتفعو، 3103% خالل عام 39.9بمعدل  توازن شركةإيرادات  ارتفعت

نفس الفترة. ويرجع ذلك إلى نمو أعمال شركة  خالل% 99.6الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

إيرادات  نموباإلضافة إلى  ،الطاقة إلنتاجل المخلفات استخداموإيكارو المتخصصة في تدوير المخلفات الزراعية 

 صصة في المقاوالت الهندسية لمنشآت تدوير المخلفات.المتخ "إنتاج"مجموعة األنشطة الهندسية 

 على انخفضتالربع األخير  إيرادات أنغير ، 3103% خالل عام 33 بمعدل إيكارو شركة إيرادات ارتفعت 

تربية  رعاتوقف العمل بالعديد من مزلتراجع الطلب على قش األرز لنتيجة  %06.3 بمعدل سنويأساس 

زيادة في األسعار مما  أيةجمع المخلفات دون  تكاليفزيادة  تحملت إيكاروأن شركة اإلشارة إلى  تجدر. المواشي

 . الربحعلى هامش  الضغطمن  مزيدإلى  أدى

 اإليرادات  أن غير، 3103عام  خالل% 28.4 بمعدل "إنتاج"األنشطة الهندسية  مجموعةارتفعت إيرادات و

 دفع ما وهو ،بالمنطقة الراهنة األوضاعنتيجة  الضخمةت المشروعا بعض بإرجاء تأثًراأقل من التوقعات  مازالت

 .األوضاع استقرار حين إلى والتدوير الفرز معامل وتجهيزات لمعدات المبيعات أنشطة في التوسع إلى الشركة

 اإلدارة ثقتها في آفاق النمو طويلة األجل التي تحظى بها مشروعات قطاع الطاقة، على خلفية التحرير  تجدد

 فترة خالل األداء مؤشرات من عدد في المسجل التباطؤ من الرغم على وذلك الدعم،ترشيد  وسياسة التدريجي

 .الراهنة واالقتصادية السياسية واالضطرابات اإلمدادات لنقص نظًرا التقرير
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  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 

 (اإلنشاء تحت الجديدة والشركات)المشروعات  تطورات قطاع الطاقة آخر

 الشركة المصرية للتكرير

  إلتماممنها  سعيًا المقرضة والجهات المساهمين استثمارات من أمريكي دوالر مليار من أكثر بتوظيف للتكرير المصرية كةالشرقامت 

ً  المشروع  . 3103يونيو  04مليار دوالر أمريكي في  2.3اإلغالق المالي بقيمة  بتنفيذالشركة حيث قامت  ،عليه المتفق الزمني للجدول وفقا

 الترتيبات النهائية لشراء األجزاء  وضعب الشركة قامتو ،3102 فبراير نهاية في% 42.2سية في المشروع بنسبة األعمال الهند انتهت

 .3106لبدء التشغيل في أغسطس  المحدد% اتساقاً مع الجدول الزمني 01.32وهو ما يعني اكتمال المشروع بنسبة  ،األساسية

 من اختبارات الحفر وآبار المتابعة كجزء من عملية تحديد 91جاز ما يقرب من الشركة اختبارات التربة وقامت حتى اآلن بإن بدأت %

 تم يذال بالموقع المعالجةبرنامج  تنفيذتقليل معدالت تلوث التربة والمياه. كما بدأ و ،لمشروعباخصائص التربة لألغراض الجيولوجية والفنية 

 .WorleyParsonsإلى شركة االستشارات الهندسة الدولية  إسناده

 مشرقشركة 

  السفن  وتموينعلى إقامة وتشغيل أول محطة إقليمية متخصصة في أنشطة تخزين وتداول المنتجات البترولية  للبترول مشرق شركةتعمل

 وزارة مع المفاوضات في ملحوظ تقدم بتسجيل الشركة قامت حيث السويس، لقناة الشمالي المدخل في اللوجيستي الدعم خدمات من وغيرها

 الشركاء من عدد جانب إلى المشروع، من% 39 حصة تمتلك القلعة شركة بأن علًما االتفاقية، تحكم التي والشروط البنود بعض لتعديل قلالن

 .بورسعيد ميناء هيئة ضمنهم من المحدودين

 

 

 

 

 

 

  



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية )املشروعات القائمة(

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

 2011
الربع األخير 

2012
نسبة 

التغيير )%(
العام املالي 

2011
العام املالي 

2012
نسبة 

التغيير )%(

1.9%13.21088.41109.4%236.2267.4اإليرادات1 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك1

4.215.9%278.653.971.5%32.7

-22%20%-21%19%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

1.9%13.21088.41109.4%236.2267.4مجموعة جذور | إيرادات

مجموعة جذور | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

4.215.9%278.653.971.5%32.7

-7.1غير متاح-3.0-شركة وفرة | إيرادات

شركة وفرة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

-)67.0(غير متاح-)15.7(-

4.0%2938630558)2.6%(84458228مبيعات شركة الرشيدي امليزان )بالطن(

11.1%56266253)60.6%(1505593مبيعات شركة الرشيدي للحلول املتكاملة السودانية )بالطن(

)10.4%(5679550876)6.3%(1288212072مبيعات مزارع دينا | ألبان )بالطن(

)12.8%(4062934087)56.7%(1595691مبيعات مزارع دينا | إنتاج زراعي )بالطن(

9.4%1218213329---قطيع األبقار اخلاص مبزارع دينا

12.7%53446023---     عدد األبقار احلالبة بقطيع مزارع دينا

)2.1%(43.44189441024%797211431مبيعات شركة إجنوي )بالطن(

)2.2%(4.998079593%23062420مبيعات الشركة االستثمارية ملنتجات األلبان )بالطن(

)64.8%( 72552554---357مبيعات شركة املصريني )بالطن(

)12.3%(79766996---إجمالي األراضي املزروعة في مصر2

65%1083017033)19%(29002356إجمالي األراضي اجملهزة في السودان3 

117%7245509874%26004474األراضي املزروعة في السودان3

األراضي الزراعية في السودان باستثناء املستصلحة ملنفعة 
اجملتمع احمللي

---40007033%76

1  مت استبعاد نتائج شركة وفرة من إجمالي اإليرادات واألرباح التشغيلية الستثمارات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية حيث أنها تعد مشروعات جديًدا مازال مير مبراحل النشأة املبكرة

2 يرجع انخفاض املساحات املزروعة إلى دورة احملصوالت وانخفاض مساحة األراضي املزروعة مبحاصيل البطاطس والبصل والسوداني

3 يشمل إجمالي األراضي اجملهزة تلك األراضي اخملصصة ملنفعة اجملتمع احمللي وأراضي شركة سابينا. وتغطي املساحات املزروعة دورتني زراعتني على مدار العام، وذلك باستثناء األراضي اخملصصة ملنفعة اجملتمع احمللي.

قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية مجموعة جذور في مصر )الزراعة واألغذية االستهالكية( وشركة وفرة 
في السودان وجنوب السودان )اإلنتاج الزراعي(. 
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  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 الغذائية والصناعات الزراعة قطاعستثمارات ال والتشغيلي المالي األداء

 

 مجموعة جذور

 إيراداتنمو  بفضل 3103% خالل عام 0.9 بمعدلمجموعة جذور  إيراداتت ارتفع 

. وقابل %0.3 بنسبة إيرادات الشركة االستثمارية لمنتجات األلبان زيادةو% 3 بمعدل الميزان الرشيدي

وقد ارتفعت تراجع اإليرادات من مزارع دينا وشركة الرشيدي للحلول المتكاملة في السودان. ذلك 

مقارنة بالربع السابق والربع  ،3103 عام من األخير الربع في% 02 بمعدل جذور وعةمجم إيرادات

 لصناعة إنجوي، وهو ما يرجع إلى التحسن الكبير في عمليات ومبيعات شركة 3100األخير من عام 

 .األلبان ومنتجات العصائر

 بمعدل التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك األرباح ارتفعت 

 لجهود تكليالً % خالل الربع األخير من العام، 338.6، وهو تحسن بمعدل 3103عام  خالل% 23.3

تنمية و التسويق مصروفات وخفض العامة المصروفات وترشيد التشغيلية الكفاءة تعزيز نحو الشركة

 .إنجويمبيعات 

 

  حمالتالفضل ب ،3103 عام خالل% 3 بمعدل الميزان الرشيدي شركةارتفعت إيرادات 

 في مبيعاتال نموو( سبريد وشيكوالتة سبريد حالوة) الحالوة بقطاع الجديدة لمنتجاتل يةالتسويق

التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  األرباح ارتفعت كماالشركة.  قطاعاتباقي 

امات في ضوء وفرة الخ والربحية اإلنتاج معدالت نمونظًرا ل %08.9 بمعدلواالستهالك 

 نمو% على خلفية 04بمعدل  شركةال إيراداتارتفعت  ،خالل الربع األخيروبأسعار مناسبة. 

 . المنتج هذا على الموسمي الطلبلمواكبة  الحالوةإنتاج 

  خالل عام 8.3 بمعدلفي السودان  شركة الرشيدي للحلول المتكاملةانخفضت إيرادات %

النشاط اإلنتاجي  اضطرابو الثاني الربع اللخ ينخفاض قيمة الجنيه السوداننظًرا ال 3103

اإلشارة إلى أن كافة عمليات شركة الرشيدي للحلول  تجدروهنا عام. الخالل النصف الثاني من 

الشركة  تقومومن ثم  ،يبالجنيه السودان هاليتسج يتمو ،لها مقًرا السودان من تتخذالمتكاملة 

سائر من فروق تقييم العملة. وتراجعت مبيعات انخفاض في العملة المحلية ببند الخ يأبتسجيل 

في ضوء خطة خفض المبيعات خالل  ،خالل الربع األخير من العام% 08.3الشركة بمعدل 

لدى وكيل الشركة ومستحقات خفض المخزون المتراكم شهري أكتوبر ونوفمبر من أجل 

 .التوزيع

 وامتدادًا إلى  3100في أواخر عام  ،إنجوي شركةالعقبات المالية والتشغيلية التي واجهت  أدت

% خالل 1.6إلى انخفاض اإليرادات على أساس سنوي بمعدل  ،3103الربع األول من عام 

 العام من الثاني النصف خالل ملحوظة بصورة تحسنت الشركة مبيعات أن غير ،3103عام 

 رمليلت 391حجم ب الجديدة العصائرطرح عبوة و الشركة بمصنع التجديدات إتمام خلفية على

 الشركة بمبيعات المسجل االنخفاض تعويض في ساهم مما ،3103مطلع الربع األخير من عام 

 زيادةغير أن  ،خالل الربع األخير %48.3إنجوي بمعدل مبيعات  وارتفعت. العام مدار على

تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك خسائر  تسجيلالمصروفات الثابتة أدي إلى 

بيعات زيادة المعبر  3102تهالك. وتتوقع الشركة استيعاب هذه المصروفات خالل عام واالس

 .التصدير أسواقو في السوق المحلي

 نزيف وقف لعلى قرار اإلدارة  بناء شركة المصريينفي األجبان عمليات تصنيع إنهاء  تم

 مجموعةمجلس إدارة وافق وقد  .المكلفةالخسائر النقدية تأثًرا باحتدام المنافسة واإلعالنية 

جذور على نقل عمليات اإلنتاج بشركة إنجوي إلى منشآت المصريين بمدينة الصناعية 

نظًرا  الالزم إلتمام أعمال النقل يالتمويلتأمين الغطاء  الشركةوتترقب . بالسادس من اكتوبر

خاصة ال دوريتتواصل لشبكة التوزيع والالنقاط من  المزيدتتيح  سوفمنشآت المصريين ألن 

 اإلنتاجية لألنشطةر مساحة أكبر مزودة بخدمات ومرافق متطورة يتوفعن  فضالً ، بإنجوي

ن االداء التشغيلي لشركة إنجوي نظًرا يتحس فيالخطوة تساهم هذه  أنتوقع الم من. وبالشركة

 من الكهرباء والمياه. المستقرةلالنخفاض القوي في التكاليف وتوفير اإلمدادات 

  نتاج الحليب على خلفية انتشار مرض الحمى القالعية في مصر مطلع عام إ% نتيجة تراجع 2.2بمعدل سنوي  مزارع ديناانخفضت مبيعات

 ،3103في مارس  الشركةاألبقار واالثار السلبية التي انعكست على مبيعات  بقطيع. وتحركت اإلدارة الحتواء األضرار التي لحقت 3103

 الشرائح إلى تسويقجهود الب مصحوبًا ،يالزراعتطوير النشاط  عبر 3103و 3100ن عامي نجحت في سد فجوة المبيعات بي كما
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  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

تمويل زيادة التوسعات اإلنتاجية من الحليب الخام، لوتجدر اإلشارة إلى ان مزارع دينا حصلت على قرض العام.  مدار على العليا االستهالكية

لف بقرة( في اكتوبر أالجديد. وقامت الشركة باستالم الدفعة االولى ) القطيعستيعاب بقرة وتنفيذ اإلنشاءات الالزمة ال 3411أكثر من عبر 

 .3102بقرة( في أبريل  0411والدفعة الثانية ) 3103

 الطازج  الحليب تسويقب الشركة تقوم حيث، 3103 عام خالل% 0.3 سنوي بمعدل األلبان لمنتجات االستثمارية الشركةإيرادات  ارتفعت

التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  األرباح تضاعفتو .المحلي السوق في رواًجا األكثر التجارية عالمتها تحت دينا زارعمالذي تنتجه 

% خالل 36.4% مقابل 26.4بلغ  والذياإلجمالي  الربح، نظًرا لتحسن هامش 3103عام  خالل مرات ثالث بمعدلواإلهالك واالستهالك 

. ولم تشهد مبيعات الشركة المرتجعات انخفاضالتعبئة و تكاليف وخفض األسعار زيادةإلى  أساسية بصورة تحسنال. ويرجع السابقالعام 

 خصم قبل التشغيلية األرباح في طفيف، على الرغم من االنخفاض المقارنة بالربع السابق 3103خالل الربع األخير من عام  ملحوًظاتغيًرا 

 .بأسواق الحليب الموسمية لطبيعةظًرا لن واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب

 

 شركة وفرة

  في "كونكوردشركة "في السودان و "سابينا"شركة كاًل من تحت مظلتها  وفرة شركةتضم 

حققت الشركة خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  .السودان جنوب

التشغيلية لمصروفات ارتفاع اضوء ، وهو أمر طبيعي في 3103واالستهالك خالل عام 

 لمشروعات الزراعية حديثة النشأة. ل

  زراعتها  المعاداألراضي فدان في شهر نوفمبر، ومنها  0411بزراعة  كونكورد شركةقامت

جمع المحاصيل تم . وعامالوالفيضان خالل الربع الثالث من  السيوللتالفي األضرار الناجمة عن 

علًما بأن ، 3102في أبريل  السورجامولشمس طن من الذرة وعباد ا 011التي وصلت إلى 

الشركة تعمل على تأمين قرض بقيمة مليون دوالر أمريكي لتمويل احتياجاتها التشغيلية خالل 

 العام الجديد. 

 فدان في السودان خالل الربع  2444السورجام من مساحة ل وصمحشركة سابينا بجمع  وقامت

وبيعها في فدان  0121وقامت بجمع المحاصيل الزراعية من مساحة ، 3103ر من عام األخي

 .3102عام  مطلع

  قامت وفرة بالتعاقد مع شركةKETS لمشروع وإعداد تقرير لجدوى الإلجراء دراسة  الدولية

إنتاجية زيادة بغرض تحليل التربة دراسات عن  3102بحلول الربع الثالث من عام شامل 

 .مشروعات الشركة



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع النقل والدعم اللوجيستي )املشروعات القائمة(

  
)مليون جم( 

الربع األخير بخالف ما يشير إلى غير ذلك
 2011

الربع األخير 
2012

نسبة 
التغيير )%(

العام املالي 
2011

العام املالي 
2012

نسبة 
التغيير )%(

)6.8%(489.1455.7)20.0%(124.499.5اإليرادات* 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك*

)18.6()36.2()%94.6()113.9()131.4()%15.4(

-9%9%-8%10%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

61.5%28.546.0)11.1%(9.98.8شركة نايل لوجيستيكس | إيرادات

شركة نايل لوجيستيكس | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالك واالستهالك

)12.0()13.6()%13.3()41.7()47.3()%13.4(

)12.9%(77.867.7)22.3%(19.315.0شركة أفريكا ريل وايز | إيرادات )مليون دوالر(

شركة أفريكا ريل وايز | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر(

)1.1()3.7()%236.4()12.2()13.9()%13.9(

)14.2%(1,3171,130)14.3%(315270مليون طن / كم | سكك حديد 

42.7%172.9246.8)1.2%(48.648.0ألف طن / كم | نقل نهري

1.7%5.85.9)8.3%(6.05.5صافي اإليرادات بالسنت األمريكي عن كل طن / كم | سكك حديد 

28%3545---بارجات النقل النهري التي دخلت اخلدمة

*  مت حساب اإليرادات واألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك اخلاصة بقطاع النقل والدعم اللوجيستي باستخدام متوسط سعر صرف الدوالر في عامي 2011 و2012 فيما يتعلق بنتائج 

شركة أفريكا ريل وايز )1 دوالر : 5.90 جم في عام 2011 -- 1 دوالر : 6.05 جم في عام 2012.

قطاع النقل والدعم اللوجيستي

تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع النقل والدعم اللوجيستي شركة سكك حديد ريفت فالي )شركة السكك احلديد القومية بكينيا 
وأوغندا( وشركة نايل لوجيستيكس )النقل النهري والدعم اللوجيستي في مصر والسودان(. 



  

 
9 

  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

  

 اللوجيستي والدعم النقل قطاعستثمارات ال والتشغيلي المالي األداء

 

 3103 عام خالل% 6.8دل قطاع النقل والدعم اللوجيستي بمع إيرادات تراجعت، 

 إلىمما أدى  وأوغندا بكينيا فالي ريفت حديد سكك شركة في الصيانةخلفية تنفيذ أعمال  على

ملحوظة  زيادةحققت  لوجيستيكسأن شركة نايل  غير ،%03.9 بمعدل الشركة إيرادات انخفاض

رة إلى أن تحقيق وتجدر اإلشا .نفس الفترة خاللالنهري  النقل نشاط% في إيرادات 60.9بواقع 

الخسائر التشغيلية من استثمارات قطاع النقل والدعم اللوجيستي يرجع إلى استمرار الدعم 

مصحوًبا  لوجيستيكس،بشركة نايل  الربح هامشالحكومي لوقود السوالر مما يؤثر على مستوى 

 .وايزريل  أفريكابتأثير برنامج إعادة الهيكلة الجاري تنفيذه حاليًا بشركة 

 كة نايل لوجيستيكسشر

 بعد وحدة 49إلى النقل النهري  بارجاتمن  لوجيستيكسنايل  شركةرتفع أسطول ا ،

المتعاقد على بنائها مع شركة  البارجاتمدفوعة جديدة ووحدتْين دافعتْين من  بارجات 4استالم 

متر  91بطول  3الجديدة بواقع  البارجات ترسانة اإلسكندرية وشركة المقاولين العرب. وتتوزع

مختلف أنواع وحدة، طن لكل  891متر بحمولة  31بطول  3، ولكل وحدةطن  311حمولة ب

 Shipاألربع هي من تصميم الشركة األوروبية  البارجاتعلًما بأن  والحاويات، الصبالبضائع 

Design Group . 

 

 طن يوميًا، أو ما  09111 تبلغالمرسى الجديد لألوناش العائمة في ميناء اإلسكندرية، والذي يعمل بقدرة استيعابية  لتشغي شركةال بدأت

تم بناء  حيثميناء التطوير أنشطة التحميل والتفريغ ب فيمليون جم(  43)البالغ تكلفته مليون طن سنويًا. ويساهم المشروع الجديد  2يتجاوز 

مما يسمح بتحميل كافة أنواع الحموالت  ،أحدث معايير الجودة واألداء على أوروبا وفقاً للتصميمات الهندسية التي تعتمدفي  ةالجديد األوناش

 التي تتنوع بين القمح والخردة وغيرها من الحموالت المشحونة على الناقالت العمالقة. 

 اتجاه الحكومة المصرية إلى  معوخاصة  ،فيًرا وكفاءة عن النقل البريالنقل النهري باعتباره أكثر تو جاذبيةإدارة الشركة أن تزداد  تتوقع

 .النهرية المملوكة للشركة البارجاتيترب عليه زيادة معدالت توظيف  مماإلغاء الدعم تدريجيًا عن وقود السوالر، 

 

 

 شركة أفريكا ريل وايز

 الحديد السكك خط وإيقاف ،عدد من العربات والجراراتإليقاف  نظًرا% 03.9 بمعدل فالي ريفت حديد سكك شركة إيرادات تراجعت 

 في غضون خمس سنوات ضمن برنامج التوسعات االستثمارية المزمع تنفيذه ةالمقرر الصيانة أعمال جراءإل ،العام مدار على جزئية بصورة

 . مليون دوالر أمريكي 383بقيمة 

 011 قرابة العمر من البالغة القطارات تجديد إلى باإلضافة كم، 041 طول على مةالقدي والمنحنيات المتهالكة األجزاء باستبدال الشركة قامت 

في الورش التابعة للشركة في نيروبي  اتجرارالو اتعربالمع إحالل وتجديد  ،(GPS) وتركيب أنظمة اإلشارات والتحكم المركزي ،عام

 الشركةقامت  3102فبراير  وبحلول. الحوادث تمعدال ضخفو ،%21 منالنقل بأكثر  عملياتسرعة  زيادة. وساهم ذلك في وكامباال

 .تجديدها بالكامل تم إضافيةعربة  361تم صيانتها وعربة  249ما يقرب من بتشغيل 

 تركيب خطوط حديدية مليون دوالر أمريكي لتمويل خطة العام األول من برنامج إعادة التأهيل، والتي تشمل  69.2رصد ب الشركة قامت

مليون دوالر  09.4)المستخدمة حالًيا  الجراراتقدرة ب% 91 تتجاوززيادة  تحقيقمليون دوالر أمريكي(، و 39.2)كم  041جديدة بطول 

تشمل  التيتطوير أنظمة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  معمليون دوالر أمريكي(،  9.9من  أكثر)عربة إضافية  611تشغيل أمريكي(، و

 .مليون دوالر أمريكي( 01) المركزيالتحكم وتركيب أنظمة اإلشارات 

 توظيف دفعات من القروض التي  3102 ويناير 3100 ديسمبر فيملحوًظا في برنامج التوسعات االستثمارية حيث بدأت  تقدًماالشركة  حققت

 :اآلتية النقاط تنفيذ في. وساهم ذلك حصلت عليها

o والعاصمة الكينية نيروبي )انتهى( مومباساطورة بين ميناء األكثر خ المناطق فيكم  31بطول  المتهالكةالقضبان  استبدال 

o انتهى( والسالمة األمن معايير مع تتوافق ال التيأوغندا  في الكباريمن  عدد استبدال( 

o (التنفيذ)تحت  شهريًا عربة 41 تجديد عبرعربة إضافية  0611أسطول العربات المستخدمة حاليًا بما يقرب من  تعزيز 

o شارات والتحكم المركزي أنظمة اإل تركيبGPS )تحت التنفيذ( 
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  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 بالشركة النمو خطط أمام التحديات أهم تمثل التي اراتالجر قدرة زيادةبغرض التطوير مشروعات الشركة كذلك بتنفيذ عدد من  وتقوم: 

o ابتداًء من مايو  (شهريًا حدوا جراربواقع )جرارات  9تأهيل  إعادة% عبر 21 منأسطول الجرارات بما يقرب  زيادة

3102 

o  أنظمة المعالجة  تركيب% عبر 39بمعدل  اراتالجر قدرةزيادة(microprocessor)  شهريًا ابتداًء من  جرار 0.9بواقع

 3102مايو 

o 02حيث وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة للحصول على  3104الحالية ابتداًء من يناير  اراتقدرة الجر مضاعفة 

 الجرارات الحالية  قدرة ضعفضافيًا تعمل بجراًرا إ

 

 الربع األخير والربع األول من عام  خاللالسوقية  األوضاعيرجع إلى صعوبة  3103في ختام عام  عملياتالأن تباطؤ  اإلدارةتوضح و

باالستعدادات االنتخابية في كينيا، علًما بأن األوضاع السوقية تحسنت بصورة ملحوظة عقب انتهاء االنتخابات. وتؤكد  مصحوبًا ،3102

مزيدًا من االهتمام بالعقود الجديدة تحت  تشملعلى خلفية استراتيجية التسويق ) 3102اإلدارة تفاؤلها من تطورات النصف الثاني من عام 

 .3102 منتصف بحلول واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح تحقيق الشركة تتوقعو(. (take-or-payبنظام 

 

 

  

  



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع التعدين )املشروعات القائمة(

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

2011
الربع األخير 

2012
نسبة 

التغيير )%(
العام املالي 

2011
العام املالي 

2012
نسبة 

التغيير )%(

)5.3%(576.7546.1)8.6%(150.5137.6اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

)11.5()10.2(%11.321.4)3.8()%117.8(

-11%11%-11%12%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

31.7%51.273.396.5%19.028.8شركة أسكوم لتصنيع الكاربونات والكيماويات | إيرادات

شركة أسكوم لتصنيع الكاربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية 
قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

1.09.1%810.01.417.6%1,157.1

-4.0--2.2-شركة جالس روك للمواد العازلة | إيرادات

شركة جالس روك للمواد العازلة | األرباح التشغيلية قبل خصم 
الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)2.9()9.7()%234.5()9.1()20.0()%119.8(

)20.5%(383.5304.8)18.0%(90.574.2نشاط إدارة احملاجر | إيرادات

نشاط إدارة احملاجر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

)1.2(0.0-47.47.3)%84.6(

حجم املبيعات 

الربع األخير 
2011

الربع األخير 
2012

نسبة 
التغيير )%(

العام املالي 
2011

العام املالي 
2012

نسبة 
التغيير )%(

5.9%8.9174.7180.1%45.149.1أسكوم لتصنيع كاربونات الكالسيوم والكيماويات )ألف الطن(

-660--319-جالس روك للمواد العازلة )طن(

)13.1%(42.536.9)11.3%(10.108.96نشاط إدارة احملاجر )مليون طن(

معدالت التصدير إلى مجمل اإلنتاج )بالنسبة املئوية(

الربع األخير 
2011

الربع األخير 
التغيير2012

العام املالي 
2011

العام املالي 
التغيير )%(2012

56.062.56.556.559.63.1أسكوم لتصنيع كاربونات الكالسيوم والكيماويات

-0.014.0-0.014.0جالس روك للمواد العازلة

قطاع التعدين

تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع التعدين شركة أسيك للتعدين واخلدمات اجليولوجية – أسكوم، والتي تضم حتت مظلتها مشروعات 
شركة أسكوم )نشاط إدارة احملاجر(، وشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، وشركة أسكوم بريشيوس ميتالز، وشركة جالس روك 

للمواد العازلة، وشركة أسكوم السودان. 
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  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 التعدين قطاعستثمارات ال والتشغيلي المالي األداء

 

 كما حققت  ،3103% خالل عام 9.2 بمعدل أسكوم شركةإيرادات  انخفضت

مليون  2.8لفوائد واإلهالك واالستهالك بقيمة تشغيلية قبل خصم الضرائب وا خسائرالشركة 

 ،تطويرها الجاري والمشروعات الجديدةبالمشروعات  التشغيليةلتأثير المصروفات  نظًراجم 

 خلفية على المصري السوقبإدارة المحاجر  نشاطفضالً عن توقف العمل بصورة متكررة في 

 العمالية الحتجاجاتظًرا لن األسمنت مصانع من الشركة عمالء عند المضطربة األوضاع

 .3103خالل عام  الوقود ونقص المتكررة

 الصوف  إلنتاجبافتتاح مصنعها الجديد  العازلة للمواد روك جالس شركة قامت

 وقامت. أمريكي دوالر مليون 31 االستثمارية تكلفته بلغت والذي، 3103 مايو فيالصخري 

تصدير في أوروبا وشمال أفريقيا ومجلس السوق المحلي وأسواق ال اإلنتاج في  بطرح الشركة

لينقسم  3103إنتاج الصوف الزجاجي في شهر نوفمبر  الشركة وبدأت التعاون الخليجي وتركيا.

ألف طن من  31ألف طن من الصوف الصخري و 21اإلنتاج السنوي اإلجمالي للمصنع بواقع 

 وأنظمة اإلنشاء قطاع تطبيقات في أساسية بصورة تدخلوهي منتجات الصوف الزجاجي، 

بغرض الحد من  السيارات وصناعة البحرية المالحة وقطاع الصناعي والقطاع والتدفئة التبريد

 الطاقة.وترشيد استهالك ظاهرة االحتباس الحراري 

 

 أواخر في شهريًا طن آالف 9 بقدرةاج الجديد التشغيل التجريبي لخط اإلنت كاربونات الكالسيوم والكيماويات لتصنيع أسكوم شركة بدأت 

محطة الطحن  تركيبمع  العام من الثاني الربع خاللفعلية  بصورة الجديد اإلنتاج خط عمليات تبدأ أن على ،3102 عام من األول الربع

تلبية الطلب العالمي من أجل  ةالكالسيوم بدرجات ناعم وشديد النعوم كاربوناتإنتاج على الخط الجديد  سوف يعمل .مايو شهرالرطب في 

 لتزايد نظًرا التشغيلية وأرباحها الشركة إيرادات في الملحوظ السنوي التحسنتجدر اإلشارة إلى  الورق. صناعةبأسواق الدهانات والبوليمر و

مبيعات شركة  من تقريبًا% 61 على تحصلأسواق التصدير  أنب علًما األخير، الربع بحلول الجديد اإلنتاج خط تشغيل قبيل اإلنتاجي النشاط

 الكالسيوم والكيماويات. كاربوناتلتصنيع  أسكوم

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع األسمنت واإلنشاء )املشروعات القائمة(

)مليون جم( 
العام املالي بخالف ما يشير إلى غير ذلك

*2011
العام املالي 

2012
نسبة 

التغيير )%(

)10.2%(1779.5 1980.6اإليرادات **

135.4%39.4 )111.4(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك **

-34.6%36.8%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

)6.4%(821.5 877.8 نشاط صناعة األسمنت | إيرادات

173.6%76.8)104.3(نشاط صناعة األسمنت | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

9.0%330.1359.9نشاط صناعة األسمنت )باستثناء السودان( | إيرادات 

نشاط صناعة األسمنت )باستثناء السودان( | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

41.5120.9%191.3

)16.0%(1498.81259.0 نشاط اإلنشاءات واإلدارة | إيرادات 

)52.9%(17.0 36.1نشاط اإلنشاءات واإلدارة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

1.2%3.353.39معدالت إنتاج األسمنت )مليون طن(

*  مت إعادة تبويب القوائم املالية لشركة مصر لألسمنت قنا، وهو ما أثر على األرقام املرتبطة بنتائج الربع األخير من عام 2011، علًما بأن إعادة التبويب ساهم في تنمية حصة مجموعة أسيك القابضة من  أرباح الشركة في 

العام املالي 2011. وبناء عليه قررت استبعاد نتائج الربع األخير من عامي 2011 و2012.

** متثل اإليرادات واألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك النتائج الفعلية اجملمعة مبجموعة أسيك القابضة، والتي تعكس تأثير استبعاد العمليات املتبادلة بني مشروعات األسمنت واإلنشاءات 

داخل اجملموعة.

قطاع األسمنت واإلنشاءات

تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع األسمنت واإلنشاءات مجموعة أسيك القابضة، والتي تشمل مشروعات تصنيع األسمنت من خالل 
شركة أسيك لألسمنت )في السودان: شركة التكامل / في مصر: شركة مصر لألسمنت – قنا وشركة أسيك للخرسانة اجلاهزة وشركة 

أسيك املنيا – مرحلة اإلنتاج التجريبي / في اجلزائر: شركة زهانه وشركة جلفا – حتت اإلنشاء / في سوريا: رخصة تشييد مصنع أسمنت جديد( 
ومشروعات الهندسة واإلنشاءات )شركة أرسكو / شركة أسيك للهندسة / شركة أسيك للتحكم اآللي / شركة أسنبرو(. 
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  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 

 اإلنشاءاتو األسمنت قطاعستثمارات ال والتشغيلي المالي األداء

 

 .3103خالل عام % 01.3بمعدل  اإلنشاءاتانخفضت إيرادات قطاع األسمنت و

خالل  والفوائد واإلهالك واالستهالكتحسنت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب و

مليون جم، مقارنة بالخسائر التشغيلية المسجلة خالل العام  29.4لتبلغ  نفس الفترة

 .مليون جم 000.4السابق بقيمة 

 

 :األسمنت تصنيع

 طن سنويًا  مليون 03اإلنتاجية إلى  تهاعلى زيادة قدر لألسمنتأسيك  شركة تعمل

 على 3103 عام خالل% 6.4 بمعدل الشركة إيرادات تراجعت. وقد 3106بحلول عام 

 والدينار السوداني الجنيه نخفاضنظًرا الاألسعار، ارتفاع الرغم من زيادة المبيعات و

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد . وارتفعت المصري الجنيه بلامق الجزائري

 .التالي في موضح هو كما فاتالمصرو ترشيدبصورة ملحوظة نتيجة واإلهالك واالستهالك 

 

 مليون جم، مقارنة بخسائر تشغيلية  36.8 لألسمنتأسيك  لشركةاألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  بلغت

وتحسن المساهمة  ذلك إلى تحسن هيكل المصروفات بمصنع أسمنت التكامل في السودان، ويرجع. جم خالل العام السابق مليون 014.2بلغت 

 لألسمنتالربح اإلجمالي لشركة أسيك  وتضاعفبالجزائر، وشركة أسيك للخرسانة الجاهزة في صعيد مصر.  زهانهاإليجابية من مصنع 

 أسعار فروق من –محققة  وغير – نقدية غير خسائر سجلتمليون جم، علًما بأن الشركة  084حيث بلغ بواقع ثالث مرات  3103خالل عام 

بربر للطاقة الكهربائية وشركة  محطة منهاالتزامات مصنع أسمنت التكامل بالدوالر األمريكي إلى أطراف أخرى  متقيي إعادة بسبب ةالعمل

 خاللجم  9.98% ليبلغ 013 بمعدل انخفضعلًما بأن سعر صرف الجنيه السوداني  ،أسكوموشركة أسيك للهندسة وشركة  لألسمنتأسيك 

 .السابق العام خالل جم 3.88 مع مقارنة 3103 عام

 خالل 9مليون جم، وهو نمو سنوي بمعدل  299.9إلى  لألسمنتاإلدارة إلى أن استبعاد شركة أسمنت التكامل يرفع إيرادات أسيك  وتشير %

ة سنوية تبلغ مليون جم، بزياد 031.9التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى  األرباحعن نمو  فضالً ، 3103عام 

الجزائري وشركة أسيك للخرسانة الجاهزة في صعيد  زهانهالفترة. ويرجع ذلك إلى تحسن الكفاءة التشغيلية في مصنع  نفس% خالل 090

 قنا. لألسمنتمصر  شركةفي  لألسمنتالمسجلة من حصة أسيك  اإليراداتمصر، مصحوًبا بزيادة 

 

 لألسمنت أسيك مشروعات: 

 

 المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  قنا لألسمنت مصر شركة إيرادات بلغت(MCQE.CA )

%. كما انخفضت األرباح التشغيلية 6، وهو انخفاض سنوي بمعدل 3103مليون جم خالل عام  346

 393.8% خالل نفس الفترة لتبلغ 02قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

التشغيلية قبل خصم  األرباححيث بلغ هامش  جيدة،هوامش  على الحفاظ استمرارمليون جم، مع 

 وضع على. وتعمل الشركة حاليًا 3103% خالل عام 40الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

اإلنتاج، من أجل تقليل  خطوطل كوقودالدراسات الالزمة حول جدوى استخدام الفحم والفحم البترولي 

 بأن علًما الطاقة، أسعار في المرتقب واالرتفاع المستمر النقص سببباعتماد الشركة على المازوت 

ً  العدول قررت المصرية الحكومة  إلى المازوت أسعار على% 021 تبلغ زيادة تطبيق عن مؤقتا

 أمريكي دوالر 4 إلى األسمنت لمصانع الطبيعي الغاز أسعار بزيادة قامت أنها غير للطن، جم 3211

 أسعار زيادة إلى أدى مما السابق، في أمريكي دوالر 2 مع مقارنة حرارية، وحدة مليون لكل

 .3102 عام من األول الربع في للطن جم 211 من يقرب بما المصري السوق في األسمنت

 أسيك شركةافتتاح خطوط اإلنتاج الجديدة بمحافظات أسيوط وأسوان في زيادة إيرادات  ساهم 

، على الرغم من تراجع أسعار منتجات الشركة، 3103% خالل عام 96بمعدل  الجاهزة للخرسانة

خالل  واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباحأدى إلى مضاعفة  كما

 .نفس الفترة
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 في األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك، مع تحسن صافي 21بالجزائر زيادة بمعدل  زهانه مصنع حقق %

%، وتحسن الكفاءة التشغيلية على خلفية تنفيذ أكبر برنامج تجديدات في 9%، وهو ما يرجع إلى ارتفاع اإليرادات بمعدل 09الربح بمعدل 

 الزيادة السنوية بمتوسط أسعار التوريد.تاريخ المصنع، باإلضافة إلى 

 بتداعيات  مصحوبًا، أبرزها نقص الوقود وارتفاع األسعار 3103في السودان عددًا من العقبات خالل عام  التكامل أسمنت مصنع واجه

 بمعدل المبيعاتتكامل عن زيادة مصنع أسمنت ال تثنالتي تشهد فائًضا في إنتاج األسمنت، غير أن هذه العقبات لم  بالدولةالتباطؤ االقتصادي 

خلفية تطبيق هيكل المصروفات الجديد بعد  على الربحوتحسن مستوى هامش  .الفترة نفس خالل% 3 بمعدل اإليرادات وتحسين% 2

 Take or)االستحواذ على محطة بربر للطاقة الكهربائية، وهو ما أتاح اقتصار تكاليف الطاقة على االستهالك الفعلي للمصنع بخالف نظام 

Pay)  ظل في األجنبية العمالت صرف تكاليف ارتفاعيسلم من  لمأن تخفيض مصروفات الطاقة  غير .3100الذي كان معموالً به في عام 

 .األمريكي بالدوالر يسدد الكهربائية الطاقة ثمن بأن علًما الوقود، تكلفة وارتفاع األمريكي الدوالر أمام السوداني الجنيه قيمة انخفاض

 

 :واإلداريةوالخدمات االستشارية  اإلنشاءات قطاع

 بصورة العمل توقفو ،جديدة مشروعاتعلى  التعاقدات ضعفمن العقبات، أبرزها  عددًابمجموعة أسيك القابضة  اإلنشاءات قسم يواجه 

ظل  فيفضالً عن تأخر افتتاح عدد من المشروعات  ،العمل ورش مصروفات وارتفاع الشركة، تديرها التي األسمنت مصانع في متكررة

 .والمنطقة مصر فياألوضاع الراهنة 

 قبل التشغيلية األرباح أن غير ،% نتيجة العوامل السابقة06والخدمات االستشارية واإلدارية بمعدل  اإلنشاءاتانخفضت إيرادات قطاع  وقد 

 .التقرير فترة خالل جم مليون 03 بلغت واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم

 

 اإلنشاءاتتطورات قطاع األسمنت و آخر

 (اإلنشاء تحت الجديدة والشركات)المشروعات 

 طن مليون 3 إنتاجية بطاقة جديد أسمنت مصنع إنشاءالنهائية من  المرحلةسابقًا(  لألسمنت)الشركة العربية الوطنية أسيك المنيا  شركة بلغت 

في  لألسمنتوذلك في أحدث إضافة لشركة أسيك  ،أمريكي دوالر مليون 261 تبلغ استثمارية وبتكلفة مصر، بصعيد المنيا محافظة في سنويًا

طاحونة  تشغيلبعد أن قامت ب 3102من عام  الثانيخالل الربع  التوريد لمعدات الهندسية االختبارات. وبدأت الشركة السوق المصري

اإلدارة  تستبعدو .3102 عام خالل الفعلي اإلنتاج بدء تتوقع اإلدارة بأن علًما ،المصنع من التجريبي اإلنتاج لتوفير يناير شهر فيت الخاما

 .المقبلة األربع السنوات خاللافتتاح أية مصانع أسمنت جديدة في السوق المصري 

  



  

 
14 

  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 

 بنموذج أعمال شركة القلعة اإلستراتيجيأخبار التحول  آخر

 

 الرائدة في أفريقيا والشرق األوسط. إلى الشركة االستثمارية  لتحولالقلعة تنفيذ التحول اإلستراتيجي بنموذج األعمال سعيًا ل شركةبدأت 

 والدعم والنقل ،الطاقة هي استراتيجية، قطاعات 9 في تابعة استثمارية شركات 01 في حاكمة حصص على االستحواذ إلى القلعة شركة وتسعى
كة على خلق وتعظيم القيمة للمساهمين تعزيز قدرة الشرل سعيًا وذلك ،اإلنشاءاتو واألسمنت ،والتعدين ،الغذائية والصناعات والزراعة ،اللوجيستي

 .بالمنطقة يالقتصاداالتي طرأت على المشهد  األخيرة الكليةمع تحقيق أكبر استفادة من التطورات  ،على المدى الطويل

 

 المنتدب إلى فريق الشركة في منصب العضو  ،الطبيعي والغاز البترول صناعة خبير ،شعيب محمد المهندسشركة القلعة عن انضمام  أعلنت

العمل بمختلف أنشطة قطاع البترول من استكشاف وإنتاج  منعاًما  23الستثمارات قطاع الطاقة. ويتمتع شعيب بخبرة واسعة تربو على 

والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وقد تولى محمد شعيب العديد  مروراً بالمعالجة والتصنيع والتكرير للمشروعات وشبكات الزيت الخام 

المناصب القيادية في قطاع البترول والغاز الطبيعي كان آخرها رئاسة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية )إيجاس( في عام  من

، الطاقة قطاعشعيب اإلشراف على جميع استثمارات القلعة في  يتولى سوفوعقب توليه منصب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول.  3100

تعمل على توزيع الطاقة من خالل شركة طاقة عربية، والشركة المصرية للتكرير، وشركة مشرق للبترول التي  ويشمل ذلك مشروعات

 تخزين منتجات بترولية في المنطقة، وشركة توازن العاملة في مجال تدوير المخلفات.محطة أول  تأسيس

 

 لتنسيق القروض والعالقات المصرفية للشركة في مصر  بمنصب العضو المنتدب فهمي جويل األستاذة بتعيين القلعة شركة قامت كما

اإلشراف على عالقات  عنكانت أبرز المسئولين وفي مصر،  Citibankوالخارج، حيث كانت جويل فهمي أحد الخبرات المتميزة بمؤسسة 

Citibank خبرات واسعة في مجال تمويل المتشابكة والمتعددة مع المؤسسات والكيانات المحلية واإلقليمية والدولية. وتحظي فهمي ب

بعد عملها بالبنك  0998الشركات وخدمات بنوك االستثمار واالئتمان والعالقات المصرفية، حيث انتقلت إلى مجموعة سيتي جروب عام 

مصرفية المصري األمريكي. وكانت جويل أحد كبار المصرفيين المشرفين على إدارة واحدة من أهم الوحدات القائمة بشبكة العالقات ال

. وعالوة على ذلك تتمتع جويل بخبرة 3110الرئيسية لمجموعة سيتي جروب في العاصمة الهولندية أمستردام خالل فترة عملها هناك عام 

 واسعة باألعمال واألنشطة المصرفية لألفراد.
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 النتائج المالية غير المجمعة

مليون دوالر أمريكي 2.8ر بقيمة سجلت النتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة صافي خسائ
0
 9.3مليون جم(، على إيرادات بقيمة  32.8) 

الفترة من العام السابق، والتي  نفس% عن 23، وهو تحسن بنسبة 3103من عام  األخيرمليون جم( خالل الربع  61.8مليون دوالر أمريكي )

 مليون جم(.  23.8مليون دوالر أمريكي ) 6تضمنت صافي خسائر بقيمة 

مليون دوالر أمريكي  09.8جم( على إيرادات بقيمة  مليون 66.4مليون دوالر أمريكي ) 01.6، بلغ صافي الخسائر 3103العام المالي  خاللو

 00.0جم( على إيرادات بقيمة  مليون 001.0مليون دوالر أمريكي ) 03.9والتي بلغت  3100جم(، مقارنة بصافي خسائر عام  مليون 034.2)

أخرى  إيراداتإيرادات أتعاب االستشارات وتحقيق  في% 36.8أن الزيادة البالغة  إلىجم(. وتجدر اإلشارة  مليون 69.9أمريكي )مليون دوالر 

 .()كما هو موضح أدناه 3103مليون جم قابلها ارتفاع المصروفات التشغيلية خالل الربع األخير من عام  26.3بقيمة 

 

 اإليرادات

بمعدل سنوي ، وهو ارتفاع 3103عام  منمليون جم( خالل الربع األخير  61.8دوالر أمريكي ) مليون 9.3إيرادات شركة القلعة  بلغت

تعاب األمن  جم مليون 26.3جم من أتعاب االستشارات فضالً عن تحقيق إيرادات أخرى بقيمة  مليون 34.3 مبلغ%. وتشمل اإليرادات 096.9

تشارات زيادة سنوية االس أتعاب. وقد شهدت التابعة لشركة القلعة (SPV)االستشارية غير المتكررة بإحدى الشركات ذات األغراض الخاصة 

مليون جم( من مستحقات الشركة لدى صناديق االستثمار المشترك  6.2)% خالل الربع األخير نظًرا لتسجيل مليون دوالر أمريكي 31.3بمعدل 

MENA وAfrica  3100 عامخالل. 

% عن العام السابق، علًما بأن إيرادات 38.9معدل جم، فيما يعد ارتفاًعا ب مليون 034.2، بلغت إيرادات شركة القلعة 3103العام المالي  وخالل

 .العام من األخير الربع خالل المسجلة جم من اإليرادات األخرى مليون 26.3جم من أتعاب االستشارات و مليون 88.0بواقع  تتوزع 3103عام 

 

 المصروفات التشغيلية

نفس الفترة  عن% 22.2، والتي مثلت انخفاًضا سنويًا بمعدل 3103من عام  األشهر التسعة األولى خالليطرأ تغيير على المصروفات التشغيلية  لم

 . 3100نتيجة التحكم في المصروفات والحفاظ على السيولة النقدية منذ عام من العام السابق 

يث قامت الشركة خالل الربع نفس المستويات المسجلة خالل العام السابق، ح 3103بلغت المصروفات التشغيلية للعام المالي  ،ذلك من الرغم وعلى

 همعمل أنهواالخدمة للموظفين الذين  نهاية مكافآتمليون جم في صورة  36.3باإلضافة إلى تسجيل  3103 األخير بتسجيل الحوافز الخاصة بعام

 .والنفقات المصروفات خفض لسياسة تنفيذًا 3103مدار  على شركةالب

 حققت، ل3103نفقات الحوافز ومكافآت نهاية الخدمة التي تحملتها شركة القلعة خالل الربع األخير من عام  اداستبع حالة في أنه إلى اإلشارة وتجدر

 .3103عام  خالل% 00.6 بمعدلانخفاًضا  لشركةل التشغيلية المصروفات

 

 مصروفات التشغيل )مليون جم( 

المالي  العام

2132 

المالي  العام

2133  

 لموظفين رواتب وحوافز ا 014.8 009.9

 سفر 3.3 6

 أتعاب االستشارات والمراجعة والحسابات والمناسبات العامة والمؤتمرات  23.3 33.4

 مصروفات أخرى 00.8 03.6

 اإلجمالي 3.361 3.361

 متكررةال غيرمن المصروفات  وغيرهانهاية الخدمة  مكافآت 8.1 36.1

 تكررةبعد استبعاد المصروفات غير الم إجمالي 35161 31562

 

 

                                                 
0
بخالف ما يتعلق باالستثمارات  كجم، وذل 6.39دوالر :  0يتم حسابه بسعر صرف  08ألداء المالي في هذا التقرير حتى صـاستعراض اتم ي  

 الرئيسية من موارد شركة القلعة حيث يتم حسابها وفقاً لنفس سعر الصرف المتضمن بميزانية الشركة.
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 األرباح )الخسائر( التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

عام  من األخيرالربع  فيمليون جم(  39.3مليون دوالر أمريكي ) 4.6تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك الخسائر ال بلغت

جم(. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل الحوافز  مليون 6.6مليون دوالر أمريكي ) 0.0غت بل يوالت السابق الربع بخسائر مقارنة، 3103

 المتأخرة ومكافآت نهاية الخدمة خالل الربع األخير. 

 الماليعام المليون جم( خالل  26مليون دوالر أمريكي ) 9.3الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  وبلغت

 مصحوبًا الشركة إيرادات تعافي إلى ذلك ويرجع ،مليون جم( 94.3مليون دوالر أمريكي ) 09 بلغت والتي السابق العام بخسائر مقارنة، 3103

 .المصروفات خفض إجراءات بمردود

 

 دخل / تكلفة الفوائد

مليون جم(  4.9مليون دوالر أمريكي ) 1.8 بقيمة لدخ، مقابل األخيرمليون جم( في الربع  6.9الفائدة مليون دوالر أمريكي ) دخلبلغ صافي 

  .خالل الربع السابق

 00.6)مليون دوالر أمريكي  0.8، وذلك مقارنة مع 3103 المالي العام( خالل جممليون  36مليون دوالر أمريكي ) 4.0تكلفة الفائدة  بلغتو

بسداد القيمة الكاملة للفوائد المستحقة على حزمة  3103ع األول من عام ، علًما بأن شركة القلعة قامت خالل الربمليون جم( خالل العام السابق

 .تمويل مؤسسة أوبيك األمريكية

 

 من موارد شركة القلعة االستثمارات الرئيسية

بقيمة  سنويةة وهي زياد ،3103 المالي عامدوالر أمريكي في نهاية ال مليون 0099االستثمارات الرئيسية من موارد شركة القلعة إلى  بلغت

 (. دوالر أمريكي خالل الربع األخير منفردًامليون 48.3وزيادة بقيمة )دوالر أمريكي  مليون 304.3

مليون دوالر أمريكي(، فضالً  31.8طاقة عربية ) شركةبين  األخير الربع خالل القلعة شركة موارد من الجديدة الرئيسية االستثمارات وتوزعت

مليون  3بقيمة  جديدةاستثمارات تكميلية  بضخالقلعة  قامتبينما  ،المجموعةمليون دوالر أمريكي لشركات  24.3يمة بق معبريةعن تقديم قروض 

 وشركة وفرة. لويجيستيكسنايل  شركةمن  دوالر أمريكي لكل  

دوالر  مليون 92.4لتكرير )، توزعت االستثمارات الرئيسية من موارد شركة القلعة بين الشركة المصرية ل3103مدار العام المالي  وعلى

 مليون 9.0) لوجيستيكسمليون دوالر أمريكي(، وشركة نايل  9.9دوالر أمريكي(، وشركة وفرة ) مليون 31.8أمريكي(، وشركة طاقة عربية )

 دوالر أمريكي(.

 

 االلتزامات الجارية

. وبلغت الحصة الحالية من إجمالي الديون طويلة 3103و يوني 21% عن 63.3مليون جم، وهو ارتفاع بنسبة  0191التزامات شركة القلعة  بلغت

. وترجع على حزمة تمويل أوبيكاألقساط مستحقة السداد ، علًما بأن ذلك يشمل 3103مليون جم في يونيو  303.8مليون جم مقابل  933.3األجل 

وهي أكبر المساهمين  CCPعة فضالً عن الزيادة الطفيفة في مستحقات شركة النسبة المتبقية من الزيادة إلى تسجيل مخصصات المطالبات المتوق

 في شركة القلعة والكيان المالك لحصة اإلدارة التنفيذية في الشركة.

 

 ديون شركة القلعة

، وتبلغ 3103مبر ديس 20جم( في  مليار 0.8دوالر أمريكي ) مليون 211وصل إجمالي ديون شركة القلعة )بخالف ديون شركات المجموعة( إلى 

 . %42.2الدين إلى حقوق الملكية  نسبة
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 النتائج المالية المجمعة

 

 اإليرادات

، 3103 الماليعام الليون جم( خالل م 313.4)مليون دوالر أمريكي  000.3سجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة 

 بشركة العملة أسعار فروق من النقدية غير الخسائرنظًرا لوجود  مليون جم( 249.9)مليون دوالر أمريكي  99.6 التشغيلية الخسائربلغت  حيث

 . األخرىتحسن األداء التشغيلي بالشركات التابعة ، والتي قابلت السودان في التكامل أسمنت

، وهو ما يعكس مليون جم في بند الخسائر األخرى )فوق بند إجمالي اإليرادات( بالقوائم المالية المجمعة 39.3كة القلعة بتسجيل قامت شركما 

 . 3103تجميع النتائج المالية لشركة وفرة بالكامل للمرة األولى في عام 

 الشركات من عددًا تشمل والتي ،العالقة ذات األطراف من هاوغير وفرة شركة حققتها التيالملحوظة  التشغيلية التطورات علىغطى ذلك  وقد

شركة  ،أسكومشركة  ،القابضة أسيك مجموعة) اللوجيستي والدعم والنقل والطاقة والتعدين اإلنشاءاتو األسمنت قطاعات في الرئيسية التابعة

 فاينانس شركةو ،وركس جالس شركة)بعة غير الرئيسية باإلضافة إلى بعض الشركات التا (لوجيستيكسنايل  شركةو ،شركة طاقة عربية ،توازن

، علًما بأن حصة القلعة من األخرى الفرعيةفضالً عن بعض المشروعات  ،(، والشركة المتحدة للمسابك، وشركة تنويربنيان شركةو ،أنليميتد

 ق.دون اختالف عن العام الساب 3103مليون جم في عام  283.9خسائر األطراف ذات العالقة بلغت 

 

 والمصروفات األخرى التشغيلية المصروفات

سياسة خفض المصروفات وترشيد . تجدر اإلشارة إلى أن تأثير %4سنوي بمعدل انخفاض وهو  ،جم مليون 333.8التشغيلية  المصروفاتبلغت 

وهي قيمة مكافآت نهاية  ،جم نمليو 36.3بقيمة  متكررة غير مصروفات تسجيلال يظهر بسبب  النفقات في شركة القلعة وشركات المجموعة

 خاللباإلضافة إلى الحوافز التي قامت الشركة بسدادها  3103الخدمة وغيرها من مستحقات الموظفين الذين أنهوا عملهم بشركة القلعة خالل عام 

 .العام

مليون  099.4المصروفات األخرى إلى في ارتفاع  3100تسبب االضمحالل المسجل ببعض استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي في عام 

واضمحالل آخر في  ،من استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي هابتسجيل اضمحالل في مستحقات 3103القلعة في عام جم. قامت شركة 

 .3100عام في مجموعة أسيك القابضة المالية لقوائم ضمن ال اضمحالل لقيمتها ما تم تسجيلوهي  ،شركة إيزاكوالمستحقات من 

 

 القلعة شركة ديون

حتى تعكس قيمة الحزمة التمويلية من مؤسسة أوبيك األمريكية،  3103سجلت شركة القلعة زيادة في القروض طويلة األجل اعتباًرا من ديسمبر 

ظهرت ية للتكرير والتي فضالً عن القروض األخرى الخاصة بالشركة المصر، 3103مليون دوالر أمريكي منها في عام  039تم توظيف والتي 

 .3103من وقت تنفيذ اإلغالق المالي للمشروع في يونيو على القوائم المالية 

  



ملخص استثمارات القلعة في الشركات التابعة الرئيسية وغير الرئيسية

الشركة التابعةالقطاع الصناعي

إجمالي 
استثمارات 

القلعة 
)مليون دوالر 

أمريكي(

النسبة 
من إجمالي 
استثمارات 
القلعة )%(*

نسبة ملكية 
شركة القلعة 

**)%(

إجمالي الشركاء 
�االستثماريني 
)مليون دوالر 

أمريكي(

القطاعات الرئيسية

 الطاقة

33.8466.2%5.5%64.1طاقة عربية 

11.68677.7%13.4%154.8املصرية للتكرير 

24.5320.1%0.6%6.8مشرق للبترول 

47.889.9%0.9%10.6توازن 

   النقل والدعم اللوجيستي

32.1092.7%3.4%38.9نايل لوجيستيكس 

28.1970.0%2.3%27.0أفريكا ريل وايز 

   الزراعة والصناعات الغذائية

19.95206.3%4.6%53.1جذور 

-100%3.7%42.2وفرة 
    التعدين

-39.22%2.5%29.1أسكوم 

   األسمنت واإلنشاءات

54.78120.7%12.7%147.0أسيك القابضة 

54.78360.6%-189.6أسيك لألسمنت 

   القطاعات غير الرئيسية

21.03131.2%2.2%25.9جالس وركسصناعة الزجاج

29.9632.6%1.5%16.9املتحدة للمسابكالصناعات املعدنية

-99.88%2.8%32.6فاينانس أنليميتداخلدمات املالية

13.0182.8%1.1%12.4جراندفيوالدمج واالستحواذ )شركات متوسطة(

32.1359.4%2.4%28.1بنيانعقارات متخصصة

-99.88%2.6%30.4تنويرالنشر واإلعالم

15.02357.7%5.5%63.4الوطنية للبترولالبترول والغاز الطبيعي

15.0045.7%2.4%27.5وادي النيل للبترول احملدودةالبترول والغاز الطبيعي

11.68561.9%5.6%65.0الوطنية إلنتاج الزيت / راليالبترول والغاز الطبيعي

6.4142.6%73.4إجمالي السندات

-16.4%188.9القروض إلى شركات اجملموعة
-1.5%16.8استثمارات أخرى

)325.6(-)189.6(إجمالي اخلصومات

1155.02712.5اإلجمالي

*  تعكس التكلفة االستثمارية التي حتملتها شركة القلعة

** تعكس احلصة القانونية لشركة القلعة.



حتليل استثمارات شركة القلعة )كما ورد بامليزانية مقابل التكلفة االستثمارية( - 31 ديسمبر 2012*

القطاع الصناعيالشركة التابعة

االستثمار كما 
�ورد بامليزانية 
تسويات)مليون جم(

إجمالي تكلفة 
�االستثمار 
)مليون جم(

إجمالي تكلفة 
�االستثمار 

)مليون دوالر(

 147.0  924.4  -    924.4 األسمنت واإلنشاءاتأسيك القابضة

 29.1  183.1  -    183.1 التعدينأسكوم للجيولوجيا والتعدين

 38.9  221.6  -    221.6 النقل والدعم اللوجيستينايل لوجيستيكس

 27.0  152.5  -    152.5 النقل والدعم اللوجيستيأفريكا ريل وايز

 53.1  295.0  -    295.0 الزراعة والصناعات الغذائيةجذور

 63.4  354.2  31.0  323.2 البترول والغاز الطبيعيالشركة الوطنية للبترول

 65.0  359.1  -    359.1 البترول والغاز الطبيعيالوطنية إلنتاج الزيت / رالي إنيرجي

 154.8  891.8  541.7  350.1 الطاقةالشركة املصرية للتكرير

 64.1  394.1  147.0  247.1 الطاقةطاقة عربية

 6.8  39.4  -    39.4 الطاقةمشرق للبترول

 25.9  144.9  8.3  136.6 صناعة الزجاججالس وركس

 28.1  154.1  -    154.1العقارات املتخصصةبنيان

 10.6  59.9  -    59.9الطاقةتوازن

 16.9  106.6  -    106.5الصناعات املعدنيةاملتحدة للمسابك

 30.4  165.0 -    165.0 النشر واإلعالمتنوير

 32.6  178.0  -    178.0 اخلدمات املاليةفاينانس أنليميتد

 12.4  70.1  -    70.1دمج واستحواذ )قطاعات متعددة(جراندفيو

 42.2  243.9  -    243.9 الزراعة والصناعات الغذائيةوفرة

 27.5  152.8  -    152.8 البترول والغاز الطبيعيوادي النيل للبترول احملدودة

 16.8  105.7  -    105.7 قطاعات أخرىاستثمارات أخرى

 189.6  1192.6  -    1192.6 صناعة األسمنتأسيك لألسمنت

 )189.6( )1192.6( -    )1192.6(خصومات**

 892.6  5195.9  727.9  4468.0 إجمالى االستثمارات الرأسمالية

 49.0  308.4  )114.2( 422.7 األسمنت واإلنشاءات | سندانأسيك القابضة | سندات

GC Finco )NPC(9.8  52.4 -    52.4 البترول والغاز الطبيعي | سندات 

EFSL )Rally(14.6  81.5  -    81.5 البترول والغاز الطبيعي | سندات 

 73.4  442.3  )114.2( 556.6 إجمالي السندات

390.562.1 -   390.5قروض معبرية إلى شركات اجملموعة

 126.8  797.7  797.7 متويل طويل األجل إلى شركات اجملموعة 

 1155.0 6826.5 613.7 6212.8إجمالي االستثمارات

*   االستثمارات الرئيسية من الموارد الذاتية شركة القلعة تم تحويلها وفقاً لنفس سعر الصرف المستخدم في ميزانية الشركة.
** الخصومات تمثل الملكية المتبادلة بين شركة القلعة وشركات المجموعة

يهدف هذا اجلدول إلى توفير حتليل دقيق الستثمارات شركة القلعة مقارنة إلى ما هو مسجل مبيزانية الشركة، حيث أن بعض االستثمارات مسجلة حتت بند “قروض لشركات 
اجملموعة” وذلك ألغراض محاسبية، بينما هناك استثمارات أخرى قامت بها الشركات ذات األغراض اخلاصة SPVs ولكنها ليست مسجلة كاستثمارات رأسمالية.



قائمة الدخل غير اجملمعة

العام املالى2012العام املالى2011الربع األخير2012الربع األخير2011مليون جنيه مصري

20.524.769.588.1 أتعاب االستشارات

36.2-36.2-إيرادات أخرى

20.560.869.5124.3 إجمالي اإليرادات

)161.4()161.0()86.8()49.0(مصروفات التشغيل

----مستحقات مقابل اإلدارة*

----أرباح من بيع األصول الثابتة

6.93.80.58.2فرق سعر العملة وغيرها

----اضمحالل في استثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة

-13.1-13.1اضمحالل في املستحق على األطراف ذات العالقة

)7.0()16.3()7.0()16.3( مخصصات

)36.0()94.2()29.2()24.9( األرباح قبل خصم الضرائب والفائدة واإلهالك واإلستهالك

)3.3()4.4()0.8()1.0( اإلهالك

)39.3()98.6()30.0()25.9( األرباح قبل خصم الضرائب والفوائد   

)26.0()11.6(6.5)11.9( صافي الفائدة

)65.3()110.2()23.5()37.8( األرباح / اخلسائر قبل خصم الضرائب

)1.1(0.0)0.3(-ضرائب مؤجلة

)66.4( )110.1()23.8()37.8(األرباح / اخلسائر بعد خصم الضرائب

تدفع شركة القلعة لشركة  Citadel Capital Partners أتعاب إدارة بقيمة 10% من صافي ارباح الشركة تطبيقاً إلتفاق بتاريخ 1 يناير 2008 و سيظل    *
سريان هذا اإلتفاق  في حالة إمتالك  CCP 15% او اكثر من اسهم شركة القلعة املمتازة.



امليزانية غير اجملمعة

العام املالى2012العام املالى 2011مليون جنيه مصري

24.7 28.0 أصول ثابتة )صافي(

4468.0 4303.6 استثمارات**

556.6 544.7 سندات

127.4 -مستحقات طويلة األجل

0.7 1.8 ضرائب مؤجلة على األصول

5177.3 4878.0 إجمالي األصول غير املتداولة

173.3184.2 مستحق على أطراف ذات العالقة

574.2390.5 األطراف ذات العالقة – القروض

670.4 -األطراف ذات العالقة )حزمة متويل أوبيك(

222.7 151.7 النقدية وما في حكمها

1467.8 899.24 إجمالي األصول املتداولة

6645.1 5777.3 إجمالي األصول

4358.1 4358.1 رأس املال املدفوع

89.6 89.6 اإلحتياطي

)185.5( )75.40(أرباح محتجزة

)66.4( )110.1( أرباح / خسائر الفترة

4195.8 4262.2 إجمالي حقوق امللكية

1359.3 822.7 قروض طويلة األجل

822.71359.3 إجمالي االلتزامات غير املتداولة

210.3527.7 اجلزء املستحق خالل عام من القروض طويلة األجل

CCP 256.0 225.4 مستحق لشركة

306.4 256.7 مستحق لألطراف ذات العالقة

1090.0 692.4 إجمالي االلتزامات املتداولة

6645.1 5777.3 إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات

تصنف إستثمارات شركة القلعة في القوائم املالية الغير مجمعة واملراجعة عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2012 حتت البنود التالية:   **
 ،Payment for Investments اإلستثمارات املتاحة للبيع 23.8 مليون جم، االستثمارات في شركات اجملموعة 2.698 مليار جم، و1.879 مليار جم
استثمارات أخرى 550 مليون جم. وينتج عن هذا إجمالي استثمارات بقيمة 5.151 مليار جم )إستثمارات + سندات + مستحقات طويلة األجل(.



قائمة الدخل اجملمعة

العام املالى 2012العام املالى 2011الربع األخير2012الربع األخير2011مليون جنيه مصري

22.515.569.663.1أتعاب االستشارات

-)1.1(--أرباح مالية )خسائر( من بيع االستثمارات 

)387.9()386.0()187.0()95.3(حصة الشركة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة

)25.2(0.1)9.2(0.1 إيرادات )خسائر( أخرى

)349.9()317.5()180.8()72.8(إجمالي اإليرادات

)227.8()237.2()96.6()71.8(مصروفات التشغيل

)54.7()199.4()14.2()198.3(مصروفات أخرى

)632.4()754.1()291.6()342.9(األرباح قبل خصم الضرائب والفائدة واإلهالك واالستهالك

)14.3()4.6( )3.5()1.1(اإلهالك

)646.7()758.7()295.1()344.0(األرباح قبل خصل الضرائب والفائدة  

)54.5()41.8(10.5 )8.7(إيرادات )تكلفة( التمويل

)701.3( )800.5()284.6()352.7(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

)1.1(0.0 )0.3(-ضرائب مؤجلة

-- -- ضرائب على الدخل احلالية

)702.4()800.5()284.9()352.7(أرباح الفترة



امليزانية اجملمعة

العام املالى 2012العام املالى 2011مليون جنيه مصري

73.0256.6أصول ثابتة )صافي(

3197.93242.6إستثمارات

661.0822.1سندات

1.80.7ضرائب مؤجلة

3933.64322.0إجمالي األصول غير املتداولة

18.23.9إستثمارات

158.7171.1مستحق على أطراف ذات العالقة

764.21022.1األطراف ذات العالقة – القروض

166.2255.2النقدية وما في حكمها

1452.3 1107.3إجمالي األصول املتداولة

5040.95774.4إجمالي األصول

4358.14358.1رأس املال املدفوع

187.3207.5احتياطيات

)2022.9()1093.8(أرباح محتجزة

)691.7()773.5(صافي )خسائر( أرباح الفترة

2678.11850.9إجمالي حقوق امللكية )حقوق األغلبية(

379.7438.3إجمالي حقوق امللكية )حقوق األقلية(

3057.82289.2إجمالي حقوق امللكية

1142.41923.0قروض طويلة األجل

21.910.8التزامات طويلة األجل

1933.8 1164.3 إجمالي االلتزامات غير املتداولة

210.3543.3اجلزء املستحق خالل عام من القروض طويلة األجل

CCP 225.4256.0مستحق لشركة

176.6539.2دائنون وأرصدة دائنة أخرى

206.6212.9مخصصات ومطالبات متوقعة

818.81551.4إجمالي االلتزامات املتداولة

5040.95774.4إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات
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  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 

 (اإلدارة مجلس تقرير مقابل بالميزانية ورد)كما  الدخل وقائمة الميزانية تسويات

 

 

 المجمعة غير الدخل قائمة

 

 فروق التبويب تفسير التبويب فروق 2132 ديسمبر 13 2132 ديسمبر 13 مدرجة بالمليون جم المبالغ

هو وارد بتقرير  كما هو وارد بالميزانية كما 

 مجلس اإلدارة

  

  11 034.33 034.33 االستشارات أتعاب

  11 321621 321621 إيرادات النشاط إجمالي

  11 -060.43 -060.43 وعمومية ادارية/ التشغيل مصروفات

  11 -3.11 -3.11 المخصصات

  من وغيرها العملة سعر فرق تبويب اعادة تم 8.08 8.08 11 العملة وغيرها سعر فرق

 بالصافي التمويل تكلفة

 

  8638 -.1569 -11635 اإلهالك قبل النشاط خسائر صافي

  -11 -2.22 -2.22 اإلهالك

قبل الضرائب وتكلفة  األرباح)الخسائر(  صافي

 التمويل

11611- 19629- 8638  

 التمويل تكلفة من الفائدة صافي تبويب اعادة تم -36.14 -36.14 11 الفائدة يصاف

 بالصافي

  03.86 11 -03.86 بالصافي - التمويل إيراد( تكلفة)

  -11 -5611. -5611. قبل الضرائب األرباح)الخسائر(  صافي

  11 -0.13 -0.13 المؤجلة الضريبة

 -11 -611.. -611.. )خسائر( أرباح الفترة صافي

 

 

  



  

 
19 

  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 (اإلدارة مجلس تقرير مقابل بالميزانية ورد كما) الدخل وقائمة الميزانية تسويات

  

 المجمعة غير الميزانية

 

 فروق 2132 ديسمبر 13 2132ديسمبر 13 مدرجة بالمليون جم المبالغ

 التبويب

 فروق التبويب تفسير

هو وارد بتقرير  كما هو وارد بالميزانية كما 

 ةمجلس اإلدار

  

  11 34.68 34.68 )صافي( ثابتة أصول

اعادة تبويب جزء من استثمارات مالية في شركات تابعة إلى  يتم -022.91 4.468.11 4.610.90 االستثمارات إجمالي

 االستثمارات األخرى   

تابعة إلى  اعادة تبويب جزء من استثمارات مالية في شركات يتم 6.92 996.93 991.14 )سندات ( أخرى استثمارات

 االستثمارات األخرى   

  11 1.69 1.69 المؤجلة الضريبة

  -321618 56119695 56311611 غير المتداولة األصول

 العالقة ذات األطراف على المستحق

 )بالصافي(

تقسيم المستحق على األطراف ذات العالقة )بالصافي( الي بند   يتم 0342.41 11 0342.41

العالقة و أرصدة مدينة أخرى  وبند مستحق على أطراف ذات 

 القروض  –األطراف ذات العالقة 

على أطراف ذات العالقة  مستحق

 وأرصدة مدينة أخرى

تقسيم المستحق على األطراف ذات العالقة )بالصافي( الي بند   يتم 084.33 084.33 11

مستحق على أطراف ذات العالقة و أرصدة مدينة أخرى  وبند 

 القروض  –القة األطراف ذات الع

 - القروض – العالقة ذات األطراف

 أوبيك

تقسيم المستحق على األطراف ذات العالقة )بالصافي( الي بند   يتم 393.32 393.32 11

مستحق على أطراف ذات العالقة و أرصدة مدينة أخرى  وبند 

 القروض  –األطراف ذات العالقة 

تقسيم المستحق على األطراف ذات العالقة )بالصافي( الي بند   يتم 291.90 291.90 11  القروض –ذات العالقة  األطراف

مستحق على أطراف ذات العالقة و أرصدة مدينة أخرى  وبند 

 القروض  –األطراف ذات العالقة 

فصل مستحق أرصدة مدينة أخرى عن بند مستحق على  يتم -0.69 11 0.69 مدينة أخرى أرصدة

 دينة أخرى أطراف ذات العالقة وأرصدة م

  11 333.30 333.30 حكمها فيوما  النقدية

  321618 36595631 361.1681 المتداولة األصول

  11 6.15632. 6.15632. األصول اجمالي

  11 4298.02 4.298.02 والمدفوعالمال المصدر  رأس

  11 89.98 89.98 قانوني احتياطي

  11 - 089.92 - 089.92 مرحلة أرباح( خسائر)

  -11 -66.41 -66.41 العامخسائر الفترة /  صافى

  -11 16395611 16395611 الملكية حقوق صافى

  11 0299.24 0299.24 طويلة األجل قروض

  11 3159611 3159611 غير المتداولة االلتزامات

عام من  خاللالمستحق  الجزء

 القروض طويلة األجل

933.66 933.66 11-  

 العالقة ذات لألطراف المستحق

(CCP) 

399.98 399.98 11-  

 دائنة أرصدة و مستحقة مصروفات

 أخرى

أرصدة دائنة أخرى والمخصصات في البند المجمع   بند  جمع تم 216.23 216.23 11

 أرصدة دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

البند المجمع  أرصدة دائنة أخرى والمخصصات في  بند  جمع تم -099.22 11 099.22 مطالبات متوقعة مخصص

 أرصدة دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

أرصدة دائنة أخرى والمخصصات في البند   بند  جمع تم -000.14 11 000.14 دائنة أخرى أرصدة

 المجمع أرصدة دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

  -11 36191613 36191613 المتداولة االلتزامات

  -11 6.15632. 6.15632. الملكية وحقوق االلتزامات اجمالي
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  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 

 (اإلدارة مجلس تقرير مقابل بالميزانية ورد كما) الدخل وقائمة الميزانية تسويات

 

 

 الدخل المجمعة قائمة

 

 فيالمالي المنتهي  الربع مدرجة بالمليون جم المبالغ

13/32/2132 

 فيالمالي المنتهي  الربع

13/32/2132 

 فروق التبويب تفسير التبويب فروق

هو وارد بتقرير مجلس  كما هو وارد بالميزانية كما 

 اإلدارة

  

  11 62.01 62.01 االستشارات أتعاب

 أرباح)خسائر(  في الشركة حصة

 شقيقة شركات

283.89- 283.89- 11  

  11 -39.08 -39.08 أخرى إيرادات

  11 -119691 -119691 اإليرادات إجمالي

مصروف اإلهالك الخاص  فصل تم 04.21 -333.82 -343.03 التشغيل مصروفات

 باألصول الثابتة في بند منفصل

  11 -94.68 -94.68 أخرى مصروفات

قبل خصم الضرائب والفائدة  الخسائر

 واالستهالكواإلهالك 

.1.611- .12611- 31611  

مصروف اإلهالك الخاص  فصل تم -04.21 -04.21 11 اإلهالك

 باألصول الثابتة في بند منفصل

  11 -1.611. -1.611. والفائدةالضرائب  مخص قبل لخسائرا

  11 -94.93 -94.93 بالصافي –)تكلفة( التمويل  إيرادات

  11 -310.36 -310.36 خصم الضرائب قبل الخسائر

الضرائب على الدخل في بند  فصل تم .12 -0.13 -0.01 مؤجلة ضرائب

 منفصل

  -.12 -.12 11 على الدخل الحالية ضرائب

 بعد المستمرة العمليات خسائر صافي

 الضرائب

11261.- 11261.- 11  

  11 -690.34 -690.34 األغلبية حقوق

  11 -01.63 -01.63 األقلية حقوق

  11 -.11261 -.11261 الفترة خسائر
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  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 (اإلدارة مجلس تقرير مقابل بالميزانية ورد كما) الدخل وقائمة الميزانية تسويات

 مجمعةال الميزانية

 

 فروق التبويب تفسير التبويب فروق 13/32/2132 13/32/2132 مدرجة بالمليون جم المبالغ

هو وارد بتقرير  كما هو وارد بالميزانية كما 

 مجلس اإلدارة

  

  11 396.60 396.60 )صافي( ثابتة أصول

بند  إضافة االستثمارات األخرى فيما عدا تم 3139.82 2343.99 0066.36  استثمارات

 القروض الى بند االستثمارات 

توزيع الرصيد فيما بين قروض قابلة  تم -3893.93 11 3893.93 أخرى استثمارات

 واستثماراتللتحويل ألسهم 

إدراج االستثمارات األخرى والمتمثلة في  تم 833.09 833.09 11 قابلة للتحويل ألسهم قروض

صورة قروض قابلة للتحويل ألسهم في 

 لمستثمر بها في بند منفصلالشركات ا

  11 1.69 1.69 ضريبية مؤجلة أصول

  11 1122611 1122611 األصول غير المتداولة إجمالي

  11 2.89 2.89 أخرى استثمارات

على أطراف ذات العالقة وأرصدة  مستحق

 مدينة أخرى

فصل رصيد المبالغ المستحقة من  تم -0119.99 030.18 0081.68

قة والمتمثلة طبيعتها في األطراف ذات العال

 تمويل لتلك الشركات في بند مستقل

فصل رصيد المبالغ المستحقة من  تم 0133.04 0133.04 11 لألطراف ذات العالقة  قروض

األطراف ذات العالقة والمتمثلة طبيعتها في 

 تمويل لتلك الشركات في بند مستقل

بند مستحق على  منضإدراج هذا المبلغ  تم -03.94 11 03.94 أخرى أصول

 أطراف ذات العالقة وأرصدة مدينة أخرى

  11 399.30 399.30 حكمها فيوما  النقدية

  11 3152612 3152612 األصول المتداولة إجمالي

  11 .511161 .511161 األصول إجمالي

  11 4298.02 4298.02 المدفوع المال رأس

  11 313.46 313.46 احتياطيات

  11 -3133.90 -3133.90 محتجزة أرباح

  11 -690.34 -690.34 الفترة أرباح)خسائر( صافي

   3851691 3851691 (األغلبية)حقوق  الملكية حقوق إجمالي

   118625 118625 (األقلية)حقوق  الملكية حقوق إجمالي

   2289639 2289639 حقوق الملكية إجمالي

  11 0932.13 0932.13 طويلة األجل قروض

  11 01.39 01.39 طويلة األجل اماتالتز

   3911683 3911683 االلتزامات غير المتداولة إجمالي

عام من القروض  خاللالمستحق  الجزء

 طويلة األجل

942.33 942.33 11  

فصل رصيد المبالغ المستحقة من  تم CCP 11 399.98 399.98لشركة  مستحق

 CCPشركة  -األطراف ذات العالقة 

بيعتها في تمويل للشركة في بند والمتمثلة ط

 مستقل

فصل رصيد المبالغ المستحقة من  تم -399.98 929.33 399.31 دائنة أخرى وأرصدة دائنون

 CCPشركة  -األطراف ذات العالقة 

والمتمثلة طبيعتها في تمويل للشركة في بند 

 مستقل

  11 303.91 303.91 لمطالبات متوقعة مخصصات

  11 .355361 .355361 لمتداولةااللتزامات ا إجمالي

  11 .511161 .511161 وااللتزاماتحقوق الملكية  إجمالي
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  األعمال نتائج تقرير

 2132 ديسمبر 13 في المنتهية ماليةال السنة عن

 3102 مايو 9 في القاهرة

 

 

 

 

 

 

 البيانات المستقبلية )إبراء الذمة(

قلعة. وقد الحالية، وآراء ومعتقدات شركة الوالتقديرات على التوقعات تأسيسها تم حيث البيانات الواردة في هذه الوثيقة ال تعد حقائق تاريخية، 

وعوامل أخرى، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط.  ،وغير مؤكدةمؤكدة مخاطر وينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، 

 األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام"ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل 

 مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو

ل هذه ا مثغيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسه

 االهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.

 

 

 

 البورصة المصرية  كود

CCAP.CA 

 

 

 والمحللينالمساهمين  الستفسارات

 

 اإلعالمية العالقات

 األستاذ / عمرو القاضي

 رئيس عالقات المستثمرين

akadi@citadelcapital.com 

 +31 3 3390 4441ت  : 

 +31 3 3390 4448ف  : 

 األستاذة / غادة حمودة

 رئيس قطاع التسويق واالتصاالت والهوية المؤسسية

ghammouda@citadelcapital.com 

 +31 3 3390 4441ت : 

 +31 3 3390 4448ف : 

 +31 01 6663 1113م   : 

 األستاذة / هبة الطويل

 عالقات المستثمرينمسئول 

heltawil@citadelcapital.com 

 +31 3 3390 4429ت : 

 +31 3 3390 4448ف : 

 +31 01 6193 0311م   : 
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