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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

  تقرير مجلس اإلدارة

 1031ديسمبر  13المنتهية في المجمعة للسنة المالية المالية القوائم شركة القلعة تعلن 

 ( 1032مايو  31القاهرة في )

الشركة   –( CCAP.CAيوم اجتماع مجلس إدارة شركة القلعة لالستشارات المالية )كود التداول في البورصة المصرية الانعقد مساء 

 15المالية المنتهية في للسنة حيث قام مجلس اإلدارة باعتماد القوائم المالية المجمعة  – االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق األوسط

 .4152فبراير  42اعتمد وأعلن القوائم المالية المستقلة في  ، بعد أن كان4151ديسمبر 

 .ممليون ج 548.1% حيث بلغ 12.9انخفاض صافي الخسائر بمعدل سنوي  4151تضمنت النتائج المجمعة للربع األخير من عام 

 182.9لتبلغ  4151الخسائر المجمعة لعام لنصف صافي وساهمت التطورات التشغيلية باستثمارات المجموعة في انخفاض سنوي 

مليون جنيه
*

مليون جنيه على خلفية االضمحالل المسجل على بعض  519.5قيمتها خسائر غير نقدية تعادل تسجيل ذلك قابل ، و

 .4151خالل الربع األول من عام  استكشاف البترول والغاز الطبيعيمشروعات 

تطورات إيجابية بفضل زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسن األوضاع السوقية، حيث بلغ  4151حققت استثمارات شركة القلعة خالل عام 

إجمالي إيرادات
†
، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 4151مليار جنيه خالل عام  5.1العاملة الشركات التابعة الرئيسية وغير الرئيسية  

مليون جم خالل  111.1باح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى %. وصاحب ذلك وصول األر1.2

األرباح التشغيلية قبل أن تعكس أرباح الشركة الزيادة الكبيرة بشركة القلعة إدارة تتوقع و %.52.5نفس الفترة، وهو نمو سنوي بمعدل 

، حيث دعم الطاقة في مصرتقليص ، بالتزامن مع 4151ومطلع  4152أواخر في خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 البنية التحتية.مشروعات في  ات الحكوميةمواصلة االستثمار، إلى جانب استثمارات المجموعة في  ارئيسي   امحور  الطاقة  تعد

سنوي بمعدل نمو ، وهو خالل الربع األخير منفرد ا مليار جم 5.2العاملة إيرادات الشركات التابعة الرئيسية وغير الرئيسية  تبلغو

ا قياسي ا خالل  ،%121.1مليون جم بزيادة سنوية  459.9%. وبلغت األرباح التشغيلية 51.9  :العامين الماضيينفيما يمثل نمو 

 قطاعات األسمنت والتعدين.بالمجموعة وتحديد ا استثمارات ب ةالتشغيليالتطورات ويعكس 

األسهم المطروحة شهدت . ومليار جم 1.52قدرها مليار جم، بزيادة  8مال إلى ال شركة القلعة إتمام زيادة رأستتضمن مستجدات 

ضوء في  يأتي ذلك . األغلبية بمعظم الشركات التابعة الرئيسية ةحصتغطية كاملة مما ساهم في تمكين القلعة من االستحواذ على 

في بعض الشركات االستثمارية التابعة إلى ما يتراوح  القلعةمساهمة شركة زيادة و قابضةالتحول االستراتيجي إلى شركة استثمارية 

المساهمين وفي االستثمارات التابعة استثماري للشركاء المحدودين  عائدتحقيق أفضل ى لإالقلعة شركة . وتسعى % 511% و15بين 

 .إستراتيجية هي الطاقة والنقل واألغذية والتعدين واألسمنتفي خمسة قطاعات األجل طويل  االستثمارفي شركة القلعة عبر 

من ثم ال تنعكس على نتائج األرباح والخسائر للسنة المالية هي و ،أواخر شهر ديسمبرفي عمليات االستحواذ المشار إليها تمت 

 .حقوق المساهمين لطريقةالمجمعة وفقا  قائمة الدخل قامت شركة القلعة بإعداد ، حيث 4151ديسمبر  15المنتهية في 

، حيث بلغ إجمالي 4151ديسمبر  15وتجدر اإلشارة إلى أن تلك االستحواذات كان لها تأثير بالغ على ميزانية شركة القلعة بحلول 

صافي األصول تعكس مليار جنيه خالل العام السابق. وبناء على ذلك فإن ميزانية شركة القلعة  1.8مليار جنيه مقابل  11األصول 

ديسمبر  15، ومن ثم تتضمن ميزانية شركة القلعة للسنة المالية المنتهية في 4151ديسمبر  15المستحوذ عليها حتى 

صافي األصول المجمعة من شركات طاقة عربية ومشرق والشركة المصرية للتكرير في قطاع الطاقة، وشركة  4151

الشركات التابعة غير الرئيسية طاع األسمنت، فضال  عن نايل لوجيستيكس في قطاع النقل، ومجموعة أسيك القابضة في ق

باإلضافة إلى والمتمثلة في شركات جالس وركس وفاينانس أنليميتد وبنيان للتنمية والتجارة والمتحدة للمسابك وتنوير، 

 .SPVsالشركات ذات األغراض الخاصة  كذلكفي قطاع األغذية شركة وفرة 

األشهر الخمسة األولى من عام حيث شهدت السنوات القليلة المقبلة، خالل شركة القلعة كذلك بيع المشروعات غير الرئيسية وتعتزم 

شركة كامل أسهم  تلقي عرض لشراء فضال  عن ،مليون دوالر 44إتمام صفقة التخارج من البنك السوداني المصري مقابل  4152

 يون دوالر.مل 554بقيمة تقدر بنحو سفنكس للزجاج 

**** 

، باإلضافة 4151ديسمبر  15وفيما يلي استعراض إضافي ألداء شركة القلعة والنتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 

 .4151األخير / العام المالي إلى اإليضاحات المتممة وتحليالت اإلدارة ألحداث ونتائج الربع 

                                                 
*
 .وفقا  للقواعد المحاسبية ، والشركة المتحدة للمسابكال يتضمن ذلك حصة شركة القلعة من أرباح )خسائر( مجموعة أسيك القابضة  

†
لنتائج تلك  يالرئيسية وغير الرئيسية وكذلك األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك هو تجميع حسابجمالي العام إليرادات الشركات التابعة اإلحساب   

 الشركات وال تعكسه القوائم المالية المعتمدة للشركة
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

 

 1031ديسمبر  13للفترة المالية المنتهية في  الرئيسيةمؤشرات ال

 

  استثمارات قطاع الطاقة:

إيرادات الشركات العاملة الرئيسية في قطاع الطاقة بلغت 

وهو ، 4151من عام األخير مليون جم خالل الربع  128.5

المساهمة القوية من  بفضل %9.2بمعدل  سنويارتفاع 

 . طاقة عربية ةشركأنشطة 

مليار جم خالل عام  5.1 قطاع الطاقة إيراداتبلغت و

ا سنوي ا بمعدل  4151 %، مع 2.5كامال  فيما يعد نمو 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد وصول 

في نهاية  مليون جم 529.5إلى واإلهالك واالستهالك 

دون تغيير ملحوظ عن العام الماضي نتيجة  ،4151

غياب بسبب  توازن في شركةجمع المخلفات  نشاطانخفاض 

المخلفات الزراعية المستحقة من جهاز شئون  جمع أتعاب 

 . البيئة

أعمال اإلنشاء على مواصلة الشركة المصرية للتكرير تعمل 

وفقا  للجدول  4152مطلع في افتتاح المشروع من أجل 

 انموأنشطة طاقة عربية تحقق و .ي المتفق عليهنالزم

نقص إمدادات الوقود بالدولة، بينما تتصدر رغم  املحوظ

 األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد        اإليرادات 

 واإلهالك واالستهالك
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

 

 

  استثمارات قطاع النقل

سنوي بمعدل نمو ، وهو 4151من عام األخير مليون جم خالل الربع  521.8 إيرادات قطاع النقل بلغت

نفس % خالل 88بمعدل سنوي  التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك%. وتراجعت الخسائر 18.2

 .الفترة

ا سنوي ا بمعدل 4151مليون جم خالل عام  142.1النقل إيرادات قطاع بلغت و %، مع 54.2، فيما يعد نمو 

% لتبلغ 29.5بمعدل سنوي تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك انخفاض الخسائر ال

مصر والسودان وشركة أفريكا في نايل لوجيستيكس بفضل تحسن أداء شركة خالل نفس الفترة،  مليون جم 11.5

 . كينيا وأوغندافي يز ريل وا

 تشغيل معدالتانخفاض في تعويض الخسارة الناجمة عن  أنشطة الشحن والتفريغب ساهمت التوسعات األخيرة

نايل لوجيستيكس؛ بينما عملت شركة جنوب السودان للنقل النهري على تنمية  لشركة المملوكة النهرية البارجات

 . وقامت أفريكا ريل وايز بإتمام زيادة رأس4152الهيكلة خالل عام حصتها السوقية مع بدء تطبيق برنامج إعادة 

تخصيص استثمارات مع  4152في أبريل على حصة إضافية بشركة سكك حديد ريفت فالي  لالستحواذمال ال

 جديدة لبرنامج التوسعات االستثمارية المقرر إنجازه في غضون خمس سنوات.

 

 ذغييةاستثمارات قطاع األ

مقابل نفس الفترة من العام  4151% خالل الربع األخير من عام 2بنسبة ت قطاع األغذية إيراداتراجعت 

نتيجة توقف النشاط بصورة مؤقتة في شركة إنجوي المتخصصة في تصنيع األلبان على خلفية بعض  ،السابق

فاع األرباح % وارت1.1تعكس نمو اإليرادات بمعدل  4151العقبات التمويلية. غير أن نتائج العام المالي 

مليون جم خالل  5.9مليون جم مقابل  22.2التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى 

مزارع دينا والرشيدي الميزان بالنسبة لشركات العام السابق بفضل التحسينات اإلدارية وتعافي األوضاع السوقية 

وصاحب ذلك انخفاض الخسائر  شركة الرشيدي للحلول المتكاملة.وكذلك   ،والشركة االستثمارية لمنتجات األلبان

 .إدارة المشروعات الزراعية لصالح الغيرفي توسعات األخيرة في شركة وفرة بالسودان على خلفية ال

 

  استثمارات قطاع التعدين

وحققت . %1سنوي بمعدل  انخفاضوهو  ،األخيرمليون جم خالل الربع  515بلغت إيرادات شركة أسكوم 

مقابل خسائر  مليون جم 58.9تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بقيمة الشركة أرباح 

 . 4154مليون جم خالل الربع األخير من عام  8.8قدرها 

مع تسجيل أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب  4151خالل عام % 4.2وتراجعت إيرادات شركة أسكوم بمعدل 

ربحية نشاط إدارة المحاجر في مصر ارتفاع بفضل مليون جنيه  45.5اإلهالك واالستهالك بقيمة والفوائد و

 شركة أسكوم لتصنيع كربونات الكالسيوم والكيماويات.أنشطة تنمية و

 

 استثمارات قطاع األسمنت

% 41.2سنوي بمعدل  ارتفاع، وهو األخيرمليون جم خالل الربع  511.2إيرادات قطاع األسمنت  تبلغ

ا قبل خصم الضرائب والفوائد األسمنت، وهو ما أدى إلى زيادة األرباح التشغيلية  بتحسن أنشطة إنتاج مدعوم 

 خالل نفس الفترة. % 81.1بنسبة  واإلهالك واالستهالك
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

مع وصول  ،بفضل افتتاح مصنع أسيك المنيا 4151عام جم خالل مليار  4.4إيرادات قطاع األسمنت  تبلغو

ارتفاع ا مليون جم فيما يعد  412إجمالي األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

   %.55.5سنوي ا بمعدل 



اإليرادات )مليون جم(

األرباح التشغيلية قبل 
خصم الضرائب والفوائد 

واإلهالك واالستهالك 

معدل منو 
اإليرادات

معدل منو 
األرباح 

التشغيلية
حصة ملكية 
شركة القلعة

حصة ملكية 
شركة القلعة 
)بعد الزيادة(^

الربع األخير 
2012

الربع األخير 
2013

الربع األخير 
2012

الربع األخير 
2013

))حالًيا(***الربع الثالث 2013التغييرالتغيير

الشركات التابعة الرئيسية

الطاقة

62.5%33.8%90.3%15.2%46.0 24.2 321.9 279.6 طاقة عربية

47.9%47.9%102.9%30.5-%)0.4(14.5 26.2 37.7 توازن

15.2%11.7%غير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحاملصرية للتكرير )لم تبدأ النشاط( 

54.9%34.4%غير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحمشرق )لم تبدأ النشاط( 

17.8%9.7%45.6 38.7 348.1 317.2  اإلجمالي

النقل

62.0%37.9%57.5%37.4-%)5.3()12.4(5.5 8.8 نايل لوجيستيكس

26.9%13.3%3.5 2.8 6.5 5.7 جنوب السودان للنقل النهري**

30.8%28.2%90.6%47.7%)2.1()22.6(133.8 90.6 أفريكا ريل وايز**

88.0%38.7%)3.9()32.2(145.8 105.1   اإلجمالي

األغذية

43.1%20.0%80.4%7.0-%17.4 9.6 248.6 267.4 جذور

100.0%100.0%61.5%7.7-%)11.5()29.8(2.5 2.7 وفرة**

129.3%7.0-%5.9 )20.2(251.1 270.1  اإلجمالي

التعدين

39.2%39.2%315.6%3.0-%18.9 )8.8(131.0 135.0 أسكوم

314.8%3.0-%18.9)8.8(135.0131.0 اإلجمالي

األسمنت

125.9%201.8%80.3 35.5 339.8 112.6 أسيك لألسمنت*

22.2-%23.5-%30.3 24.8 310.5 405.9 اإلنشاءات / إدارة مصانع األسمنت

69.2%54.8%83.3%25.4%110.5 60.3 650.4 518.6  اإلجمالي

اإلجمالي العام من الشركات التابعة 
الرئيسية

 1,346.0  1,526.4  37.9  177.1 %13.4%367.1

الشركات التابعة غير لرئيسية

47.6%21.0%175.2%18.9%23.1 8.4 101.0 85.0 جالس وركس**

67.4%30.0%176.7%18.5%4.6  1.67 38.1 32.1 املتحدة للمسابك

99.9%99.9%980.9%15.3%15.1 1.4 61.0 52.9 فاينانس أنليميتد

اإلجمالي العام من الشركات التابعة 
غير الرئيسية

170.0200.011.542.8%17.7%273.5

345.3%13.9%219.9 49.4 1,726.4 1,515.9 اإلجمالي العام**

قامت الشركة بإمتام وتوثيق عملية استحواذ مصنع أسمنت التكامل على محطة بربر للطاقة الكهربائية.  *

مت حتويل نتائج شركة أفريكا ريل وايز وشركة وفرة وشركة جنوب السودان للنقل النهري وشركة جالس وركس إلى اجلنيه املصري باستخدام متوسط سعر صرف الدوالر خالل        **
الربع األخير من عام 2012 )6.04 جم( والربع األخير من عام 2013 )6.84 جم(.   

تنويه هام: 1. هذا اجلدول ال يعكس جميع عمليات مبادلة األسهم بني شركة القلعة ومساهمي الشركات التابعة؛ 2. حصص ملكية  شركة القلعة الالحقة لزيادة رأس املال   ***
متت بعد انتهاء السنة املالية محل التقرير.

�ملخص أداء االستثمارات التابعة خالل الربع األخير من عام 2013 
)الشركات  التابعة الرئيسية وبعض الشركات التابعة  غير الرئيسية(



اإليرادات )مليون جم(

األرباح التشغيلية قبل 
خصم الضرائب والفوائد 

واإلهالك واالستهالك 

معدل منو 
اإليرادات

معدل منو 
األرباح 

التشغيلية
حصة ملكية 
شركة القلعة

حصة ملكية 
شركة القلعة 
)بعد الزيادة(^

العام املالي 
2012

العام املالي 
2013

العام املالي 
2012

العام املالي 
2013

))حالًيا(الربع الثالث 2013التغييرالتغيير

الشركات التابعة الرئيسية

الطاقة

62.5%33.8%13.8%7.7%165.1 145.1 1,227.6 1,140.1 طاقة عربية

47.9%47.9%471.5-%25.6-%)15.5(4.2 86.2 115.9 توازن

15.2%11.7%غير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحاملصرية للتكرير )لم تبدأ النشاط( 

54.9%34.4%غير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحمشرق )لم تبدأ النشاط( 

0.2%4.6%149.6 149.3 1,313.8 1,256.0  اإلجمالي

النقل

62.0%37.9%32.9%44.0-%)30.6()45.6(25.8 46.0 نايل لوجيستيكس

20.7%18.2%6.4 5.3 16.5 14.0 جنوب السودان للنقل النهري**

30.8%28.2%56.1%18.6%)26.4()60.1(485.2 409.1 أفريكا ريل وايز**

49.6%12.4%)50.6()100.4(527.5 469.1   اإلجمالي

األغذية

43.1%20.0%62.1%4.9%105.7 65.2 1,163.2 1,109.3 جذور

100.0%100.0%50.6%70.7%)31.3()63.3(11.7 6.8 وفرة**

3830.2%5.3%74.4 1.9 1,174.8 1,116.1  اإلجمالي

التعدين

39.2%39.2%658.2%2.4-%21.1 )3.8(523.9 536.8 أسكوم

655.3%2.4-%3.821.1-536.8523.9 اإلجمالي

األسمنت

46.5%35.2%154.4 105.4 1,016.4 752.0 أسيك لألسمنت*

191.4%6.4-%49.6 17.0 1,194.0 1,276.1 اإلنشاءات / إدارة مصانع األسمنت

69.2%54.8%66.6%9.0%204.0 122.4 2,210.5 2,028.1  اإلجمالي

اإلجمالي العام من الشركات التابعة 
الرئيسية

 5,406.2  5,750.4  169.4  398.4 %6.4%135.2

الشركات التابعة غير لرئيسية

47.6%21.0%76.0%18.2%105.8 60.1 390.9 330.7 جالس وركس**

67.4%30.0%69.2%5.0-%18.6  10.98 136.3 143.5 املتحدة للمسابك

99.9%99.9%66.3-%19.3-%30.6 90.8 206.1 255.5 فاينانس أنليميتد***

اإلجمالي العام من الشركات التابعة 
غير الرئيسية

729.7733.2162.0155.1%0.5%4.3-

67.1%5.7%553.5 331.3 6,483.7 6,135.9 اإلجمالي العام**

قامت الشركة بإمتام وتوثيق عملية استحواذ مصنع أسمنت التكامل على محطة بربر للطاقة الكهربائية.  *

مت حتويل نتائج شركة أفريكا ريل وايز وشركة وفرة وشركة جنوب السودان للنقل النهري وشركة جالس وركس إلى اجلنيه املصري باستخدام متوسط سعر صرف الدوالر خالل        **
الربع األخير من عام 2012 )6.04 جم( والربع األخير من عام 2013 )6.84 جم(.

تتضمن نتائج شركة فاينانس أنليميتد إيرادات استثنائية وكذلك إيرادات تشغيلية استثنائية من البنك السوداني املصري.  ***

 

�ملخص أداء االستثمارات التابعة خالل عام 2013 
)الشركات  التابعة الرئيسية وبعض الشركات التابعة  غير الرئيسية(



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع الطاقة )املشروعات القائمة(

مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك
الربع األخير 

2012
الربع األخير 

2013
نسبة التغيير

العام املالي 
2012

العام املالي 
2013

نسبة التغيير

4.6%9.71,256.01,313.8%317.2348.1اإليرادات

0.2%17.8149.3149.6%38.745.6األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

20.3%20.5%20.2%21.0%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

7.7%15.21,140.11,227.6%279.55321.9شركة طاقة عربية | إيرادات

شركة طاقة عربية | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

24.246.0%90.3145.1165.1%13.8

25.6-%86.2 115.9 30.5-%26.2 37.7 شركة توازن | إيرادات

شركة توازن | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

 14.5)0.4(- 4.2)15.5(-

9.8-%1.4298.6269.3-%65.264.3توليد الطاقة الكهربائية | إيرادات

توليد الطاقة الكهربائية | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

17.421.2%21.781.186.2%6.3

7.1%14.3170.7182.8-%42.736.6توزيع الغاز الطبيعي | إيرادات

توزيع الغاز الطبيعي | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

14.020.3%44.679.583.8%5.4

8.1%4.8191.7207.3-%50.347.9إنشاءات الغاز الطبيعي | إيرادات

إنشاءات الغاز الطبيعي | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

5.26.0%15.67.415.3%106.8

10.3%38.9490.6541.2%117.7163.6تسويق املواد البترولية | إيرادات

تسويق املواد البترولية | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

0.55.0-5.18.8%72.5

14.0-%83.2 96.7 2.7% 26.1  25.4 شركة إيكارو | إيرادات

-)9.5(7.2 89.0-% 1.4  13.1 شركة إيكارو | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

74.0-%5.6 21.5 88.6-% 1.42  12.45 مجموعة إنتاج | إيرادات

مجموعة إنتاج | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

 1.0)1.4(-)3.7()5.4(-

38.8-%35.3218.3133.7-%48.931.7توليد الطاقة الكهربائية )مليون كيلو وات / ساعة(

1.1-%20.6359.7355.9-%85.868.2توزيع الطاقة الكهربائية )مليون كيلو وات / ساعة(

11.1-%4.75.44.8%1.11.2توزيع الغاز الطبيعي )توزيع الغاز الطبيعي املضغوط باملليار قدم مكعب(

25.5-%7.780,19659,713-%18,216.016,822.0إنشاءات الغاز الطبيعي )عدد العمالء اجلدد من املنشآت السكنية والصناعية(

15.4%44.5312,314360,360%77,477.0111,918.0توزيع الوقود | بنزين – سوالر )ألف لتر(

19.8-%2.064,72951,894-%14,891.014,594.0توزيع الوقود | مازوت )ألف لتر(

48.5-%28.73,5281,816-%645.1460.0توزيع زيوت التشحيم )بالطن(

18.2%18.22226%2226عدد محطات الوقود 

59.0-%213,870 521,846 -78.8%313,26166,514شركة توازن | اخمللفات الزراعية املتعاقد التي مت جمعها )طن(

قطاع الطاقة
تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع الطاقة: شركة طاقة عربية )توزيع الطاقة( وشركة توازن )تدوير اخمللفات الزراعية 
واملنزلية واستخدام اخمللفات إلنتاج الطاقة(، إلى جانب 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

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

 األداء المالي والتشغيلي الستثمارات قطاع الطاقة

 

من عام األخير مليون جم خالل الربع  128.5بلغت إيرادات قطاع الطاقة 

%. وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم 9.2، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 4151

مليون جم خالل نفس الفترة،  21.5الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 عربية. طاقة ةتحسن أداء شركيعكس  فيما% 52.8نمو سنوي بمعدل وهو 

، وهو 4151المالي عام الجم خالل مليار  5.15وبلغت إيرادات قطاع الطاقة 

بلغت وجم خالل العام السابق. مليار  5.45% مقابل 2.5ارتفاع سنوي بمعدل 

 529.5األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

جمع  نشاطانخفاض دون تغيير ملحوظ عن العام الماضي نتيجة مليون جم 

 .4151عام خالل  شركة توازن في المخلفات 

 

 

 شركة طاقة عربية

  وهو ارتفاع سنوي بمعدل 4151من عام األخير مليون جم خالل الربع  145.9بلغت إيرادات الشركة ،

وهو نمو  ،مليون جم 25%. وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 51.4

. والذي اتسم بتباطؤ النشاط نتيجة األوضاع السياسية بالدولة 4154مقابل الربع األخير من عام  %91.1بمعدل 

بلغت األرباح و%، 2.2وهو نمو سنوي بمعدل ، 4151 خالل عامجم مليار  5.41بلغت اإليرادات فيما 

% 51.8وية قدرها بزيادة سن مليون جم 551.5التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 العائد  من جزئي ا قلص العام، وهو ما في مطلع انتهاء عمليات الشركة بمشروع أسمنت جنوب الوادي رغم 

من عام واألخير  الثالث ينالغاز الطبيعي خالل الربعإنشاءات نشطة توزيع الطاقة الكهربائية وألاإليجابي 

4151. 

 نبق ومرسى علم  يمن محطت توزيع الطاقة الكهربائيةمعدالت  تراجعت

نتيجة انخفاض معدالت اإلشغال الفندقي  4151عام خالل % 5.5بمعدل 

الكهربائية بمعدل نشاط توليد الطاقة ذلك وانخفض ك .4154مقارنة بعام 

في انتهاء عمليات الشركة بمشروع أسمنت جنوب الوادي % نتيجة 18.8

لربع األول افي تقرير نتائج  تلك التفاصيلالقلعة شركة تناولت و ،الربع األول

 . لشركةلوالمتاح عبر الموقع اإللكتروني  4151من عام 

  4151 مليون جم خالل عام 459.1بلغت إيرادات توزيع الطاقة الكهربائية ،

 45.4األرباح التشغيلية . وتتضمن %9.8وهو انخفاض سنوي بمعدل 

منفرد ا، فيما يعد زيادة سنوية بمعدل األخير تم تحقيقها خالل الربع مليون جم 

بفضل ارتفاع الربحية من أنشطة توزيع الطاقة بمحطتي نبق  45.2%

 .ومرسى علم

  من حيث التدفقات قطاعات الشركة  توزيع الغاز الطبيعينشاط يتصدر

وهو ، 4151 عامخالل مليون جم  584.8النقدية، حيث بلغت اإليرادات 

مما  ارتفاع أسعار البيع للمشروعات الصناعية بفضل% 2.5بمعدل نمو 

ا  % في معدالت التوزيع55.5ساهم في تجاوز تأثير االنخفاض البالغ  تأثر 

وبلغت األرباح التشغيلية قبل . كافة أنحاء الجمهوريةفي نقص اإلمدادات ب

 عاممليون جم خالل  81.8خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 %. 1.2سنوي بمعدل نمو ، وهو 4151
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

  وهو 4151مليون جم خالل عام  412.1 اإلنشاءاتنشاط بلغت إيرادات ،

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  وتضاعفت .%8.5نمو سنوي بمعدل 

. وتجدر اإلشارة إلى مليون جم 51.1 لتبلغوالفوائد واإلهالك واالستهالك 

مما ساهم في  الربع الثالث ابتداء العمل في أحد المشروعات الصناعية خالل

 .من العامالثالث واألخير  نيخالل الربعاستئناف الربحية 

 

  لتبلغ % 51.1سنوي بمعدل  المواد البترولية تسويقارتفعت إيرادات

تغطية لزيادة أسعار زيوت التشحيم بعد  4151مليون جم خالل عام  125.4

ر إمدادات السوالر في أعقاب ثورة يتوففضال  عن  ،ف التوريديلاتكارتفاع 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب ارتفعت وبناء على ذلك يونيو.  11

مليون جم خالل  8.8لتبلغ % 24.1بمعدل والفوائد واإلهالك واالستهالك 

تراجع مبيعات زيوت التشحيم على خلفية التباطؤ على الرغم من  4151عام 

 .االقتصادي بالبالد

 

 

 توازنشركة 

  41.5بمعدل  والمنزليةشركة توازن المتخصصة في مشروعات إدارة المخلفات الزراعية إيرادات انخفضت %

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك نتيجة مصحوب ا بتراجع  ،4151خالل عام 

غياب ى لويرجع ذلك االنخفاض إلشركة المصرية لتدوير المخلفات الزراعية )إيكارو(. انخفاض إيرادات ا

القلعة في تقرير  تأشاركما  4154اإليرادات غير المتكررة التي حققتها شركة إيكارو خالل الربع األول من عام 

وعلى هذه الخلفية انخفضت  .والمتاح عبر الموقع اإللكتروني للشركة 4151النتائج المالية للربع األول من عام 

 .4151% خالل الربع األخير من عام 11.1إيرادات شركة توازن بمعدل سنوي 

  غياب أبرزها عوامل عدة إلى  4151خالل عام  شركة إيكارو% في إيرادات 52البالغ السنوي يرجع االنخفاض

ا بأن بوزارة الدولة لشئون البيئة المخلفات الزراعية المستحقة من جهاز شئون البيئة إعدام أتعاب الشركة ، علم 

عدم قيام الجهاز بسداد مستحقات واألخير نتيجة الثالث  نيعن جمع المخلفات الزراعية خالل الربع تتوقف

رسوم الشركة وأتعابها ب فيما يتعلقوغياب التوافق الرؤية بشأن تجديد التعاقد وضوح عدم ، باإلضافة إلى الشركة

مليون جم من أنشطة جمع المخلفات  51.5حققت إيرادات بقيمة . وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة المستقبلية

مخلفات الزراعية غير أن حجم ، 4151مقابل صفر في عام  4154من عام األخير خالل الربع الزراعية 

 2.288 مقابل 4151األخير من عام خالل الربع ألف طن  44.842إلى ارتفع  Cemexالموردة إلى شركة 

 .4154ألف طن خالل نفس الفترة من عام 

 مليون جم  9.1 قدرهاخسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك شركة إيكارو  حققت

بدال  تكلفة البضائع المباعة تحميل جميع التكاليف الثابتة على بند اضطرت الشركة إلى ، حيث 4151عام خالل 

تكلفة البضائع ، وهو ما يوضح أسباب ارتفاع انخفاض معدالت جمع المخلفات الزراعيةب بسب من بند المخزون

 يرادات.اإلانخفاض على الرغم من المباعة 

  ا، األخير وخالل الربع ألف طن من المخلفات الزراعية )قش األرز وتقليم  51.199قامت الشركة بتوريد أيض 

المبرم مع شركة  سبيل التجربة في إطار العقد طويل األجل، وذلك على Italcimentiشركة  الفاكهة( إلى

. ومن المخطط أن 4152ألف طن سنوي ا بحلول عام  511حجم التوريد إلى والذي يقضي بزيادة  األسمنت الدولية

أنشطة جمع التوسع في عبر  Italcimentiو Cemexشركة إيكارو بالتزاماتها التعاقدية مع شركات تفي 

 غير الواردة ضمن نطاقيم الفاكهة بمناطق وادي المالك والنوبارية وغيرها من المواقع الجديدة لالمخلفات من تق

 . الحاليةعقود جمع المخلفات 

  ا البالتقلبات النسبية  مجموعة إنتاجتتسم عمليات المقاوالت في مجاالت غير متكررة عتمادها على عقود نظر 

اإليرادات واألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  تراجعتوقد  الهندسية واالستشارات الصناعية.
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

ا الضطراب المشهد وإحجام دول الربيع العربي عن مواصلة االنفاق  واإلهالك واالستهالك فيما يعد استمرار 

مليون جم خالل الربع  5.1حققت إيرادات بقيمة . وتجدر اإلشارة إلى أن المجموعة 4155االستثماري منذ عام 

باقي إيرادات مع تسجيل مشروع تصميم معمل فرز المخلفات المنزلية في نيجيريا من  4151من عام  األخير

وتتطلع مجموعة إنتاج إلى الحصول على الشقيقة إيكارو.  تهاشركب الالزمةالصيانة عبر القيام بأعمال الفترة 

 بدائل للطاقة.مشروعات جديدة لتلبية الطلب اإلقليمي على معدات تدوير المخلفات وتوفير 

 

 في قطاع الطاقة تطورات االستثمارات الجديدة والمشروعات تحت التنفييآخر 

 الشركة المصرية للتكرير

  مليار  1.2في القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية متطورة تعمل الشركة المصرية للتكرير على إقامة منشأة تكرير

ا من 41دوالر أمريكي. بلغ معدل تنفيذ المشروع  % من 25، كما تم تنفيذ أكثر من 4151ديسمبر % اعتبار 

أشهر  5قد تصل إلى مشروع المصرية التكرير فترة تأخير يواجه . من المقدر أن األعمال الهندسية بالمشروع

نتيجة تأخر استالم بعض أراض المشروع، وهو ما تم اإلخطار به والموافقة عليه من جانب الجهات الممولة 

ا بأن الشركة المصرية للتكرير انتهت من استالم األراضي المخصصة للمشروع بخالف قطعة  والمقرضة، علم 

 .4152واحدة من المقرر تسليمها خالل الربع الثاني من عام 

 شركة مشرق

  بتوقيع اتفاقية امتياز مع هيئة ميناء بورسعيد تبدأ بمقتضاها تنفيذ أول مشروع  4151قامت شركة مشرق في مايو

وعه في مصر إلقامة محطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل وتموين السفن بالوقود. ويندرج من ن

يحقق فيها المشروع ما ال يقل سنوات عام تزداد بمعدل عام واحد لكل خمس  41لمدة  BOTهذا العقد تحت نظام 

عام بخالف فترة سماح ثالث سنوات  11% من الخطة المستهدفة بحيث ال تزيد مدة االمتياز الكلية عن 91عن 

 شركة القلعة حالي ا محادثات ومفاوضات مع عدة شركاء محتملين في المشروع.تعقد إلنشاء المشروع. و

  



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع النقل

مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك
الربع األخير 

2012
الربع األخير 

2013
نسبة التغيير

العام املالي 
2012

العام املالي 
2013

نسبة التغيير

12.4% 527.5  469.1 38.7% 145.8  105.1 اإليرادات* 

49.6-% )50.6( )100.4(88.0% )3.9( )32.2(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

8.1%7.6%8.4%6.9%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

44.0-% 25.8  46.0 37.4-% 5.5  8.8 شركة نايل لوجيستيكس | إيرادات

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

)12.4( )5.3( %-57.5)45.6( )30.6( %-32.9

4.8% 2.4  2.3 0.8-% 0.9  0.9 جنوب السودان للنقل النهري | إيرادات )مليون دوالر(

جنوب السودان للنقل النهري | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر(

 0.5  0.5 %11.1 0.9  0.9 %6.9

5.1% 71.2  67.7 29.3% 19.4  15.0 شركة أفريكا ريل وايز | إيرادات )مليون دوالر(

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

)3.7( )0.3( %91.8-)9.9( )3.9( %-61.1

املؤشرات الرئيسية لنشاط النقل النهري في مصر 

82.6-% 42.9  246.8 80.9-% 15.5  81.5     مليون طن / كم | نقل نهري

4.7-% 43  41 4.7-% 43  41     بارجات النقل النهري التي دخلت اخلدمة

57.9-% 268.2  636.6 61.7-% 54.5  142.1     ألف طن | البضائع املنقولة

املؤشرات الرئيسية لنشاط الشحن والتفريغ في مصر

965.7% 175.4  16.5 8.8% 17.9  16.5     ألف طن | البضائع املناولة 

- 1  1 - 1  1     عدد املواقع

2900.0% 30  1 300.0% 4  1     عدد الناقالت املستخدمة

املؤشرات الرئيسية لنشاط النقل النهري في جنوب السودان

-2.5% 15.4  15.8 14.0% 8.0  6.8     مليون طن / كم | نقل نهري

- 11  11 - 11  11     بارجات النقل النهري التي دخلت اخلدمة

املؤشرات الرئيسية لنشاط النقل بالسكك احلديد في كينيا

4.2%16.11130.01177.9%269.6313.0    مليون طن / كم | نقل بالسكك احلديد

0.9%11.75.95.9%5.56.1إيرادات النقل بالصافي )سنت أمريكي لكل طن / كم(

*    مت حتويل نتائج شركة أفريكا باستخدام متوسط سعر صرف الدوالر خالل الربع األخير من عام 2012 )6.04 جم( والربع الثالث من عام 2013 )6.82 جم(، وذلك حلساب اإليرادات واألرباح 
التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك احملققة من استثمارات قطاع النقل.

قطاع النقل

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 وجنوب السودان(. 
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

 األداء المالي والتشغيلي الستثمارات قطاع النقل 

 

، 4151من عام مليون جم خالل الربع األخير  521.8 إيرادات قطاع النقل تبلغ

من خالل نفس الفترة  مليون جم 511.5% مقابل 18.2وهو ارتفاع سنوي بمعدل 

% في الخسائر 88وحققت استثمارات قطاع النقل تحسن ا بنسبة العام السابق. 

مليون  1.9التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك حيث بلغت 

 .لشركة سكك حديد ريفت فالي بفضل تحسن األداء التشغيليفقط جم 

، وهو ارتفاع 4151عام مليون جم خالل  142.1 إيرادات قطاع النقل إجماليوبلغ 

% في معدل الخسائر 29.5، مع تسجيل تحسن بنسبة %54.2سنوي بمعدل 

 11.5قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك حيث بلغت  التشغيلية

 .4151خالل عام مليون جم 

التأجيل نتيجة قطاع النقل التشغيلية لخسائر من الشركة نايل لوجيستيكس مازالت تمثل نصيب األسد وتجدر اإلشارة إلى أن 

مما غطى على  –أبرز المحاور الكلية الداعمة الستثمارات النقل النهري   –في مصر دعم السوالر لتقليص المتكرر 

الخسائر انخفاض  ت، غير أن شركة نايل لوجيستيكس رصدلنقل النهريجنوب السودان للتحسن المسجل بأداء شركة ا

 4151مليون جم فقط في الربع األخير من عام  1.1التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى 

 .4154مليون جنيه في الربع األخير من عام  54.2مقابل 

 

 شركة نايل لوجيستيكس

  نتيجة تراجع حجم 22، وهو انخفاض سنوي بنسبة 4151مليون جم خالل عام  41.8بلغت إيرادات الشركة %

العام  مليون طن / كم خالل 425.8من مليون طن / كم  24.9تقريب ا إلى % 81الشحنات المنقولة بنسبة 

لتوقف تقليل عمليات البارجات من أجل تقليص الخسائر، إلى جانب اإلى توجه اإلدارة نحو  . ويرجع ذلكالماضي

وتجدر اإلشارة التام للعمليات التشغيلية في الربع األول من العام الجاري إلجراء أعمال الصيانة باألهوسة النيلية. 

في ميناء االسكندرية ساهمت اإليرادات المسجلة من عمليات الشحن والتفريغ باستخدام األوناش العائمة إلى أن 

ا مضطرد ا األونشاط شهد ، حيث في تعويض خسائر الشركة ، 4154أواخر عام منذ إطالقه ناش العائمة نمو 

 .4151طن خالل عام  521.2إلى  4154طن في عام  55.1المتداولة من البضائع حجم وارتفع 

 مليون جم خالل عام  11.5إلى الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  وانخفضت

تكلفة ذات العلى خلفية تشغيل األوناش العائمة وذلك ، السابقمليون جم خالل العام  21.5مقابل  ،4151

، باإلضافة إلى مليون جم 59.1مليون جم مقابل  55.5وتقليص المصروفات العمومية واإلدارية إلى المنخفضة، 

 مليون جم. 5.5تأجير البارجات ألطراف أخرى لتبلغ  تضاعف العائدات من األنشطة غير التشغيلية مثل

 والتشغيلية االقتصادية الكفاءة حيث من األمثل الوسيلة باعتباره النهري النقل جاذبية تزداد أن الشركة إدارة تتوقع 

 عليه يترتب مما السوالر، عن تدريجي ا الدعم إلغاء إلى المصرية الحكومة اتجاه مع وخاصة البري، بالنقل مقارنة

 .للشركة المملوكة النهرية البارجات تشغيل معدالت زيادة

  ولذلك ال توجد أسس 4154انطلقت أعمال شركة جنوب السودان للنقل النهري خالل النصف الثاني من عام ،

 نشهدت إيرادات الشركة زيادة سنوية ملحوظة خالل الربعي كامال . 4151العام المالي بلمقارنة أداء الشركة 

النقل خدمة الشركة زيادة أسعار بدأت حيث  ،4154الثاني من عام النصف مقابل  4151األول والثاني من عام 

ا بأن الشركة قامت لمواكبة النهري  زيادة مسافة بتجاوز حجم البضائع المنقولة قدرة بارجات الشركة، علم 

 يرادات نتيجة تراجع حجم البضائع المنقولة خاللولكن انخفضت اإلرحالت النقل إلى أكثر من تقديرات اإلدارة، 

لكل ارتفاع إيرادات الشركة  4151ويعكس أداء شركة جنوب السودان للنقل النهري خالل عام موسم الجفاف. 

 بفضل زيادة أسعار الخدمة وإطالة مسافة الرحالت. البضائع المنقولةطن من 
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

 

 شركة أفريكا ريل وايز

  بمعدل ، 4151في الربع األخير من عام  مليون دوالر أمريكي 59.2إيرادات شركة سكك حديد ريفت فاليبلغت

ا  4151مليون دوالر خالل عام  25.4. وبلغت إيرادات الشركة %49.1ارتفاع سنوي  كامال فيما يمثل نمو 

 %.1.5سنوي ا بمعدل 

  سابقة تحقيق أول أرباح تشغيلية فصلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  4151شهد الربع الثالث من عام

بسبب مليون دوالر خالل الربع األخير  1.1مة يريفت فالي سجلت خسائر تشغيلية طفيفة بق نك، غير أواالستهال

تتعلق بتمويل مديونيات الشركة، ويجري حالي ا التعامل معها. وتراجعت الخسائر استثنائية تمويلية العقبات بعض ال

 9.9ليون دوالر مقابل خسائر قدرها م 1.9حيث بلغت  4151التشغيلية لشركة ريفت فالي عن العام المالي 

 .4154مليون دوالر في عام 

 

 1031للربع األخير / العام المالي  الرئيسية المؤشرات

o  مقارنة بالمتوسط الشهري  4151خالل شهر ديسمبر بالطن / كم % في حجم أعمال النقل 21زيادة

نفس مقارنة ب 4151في الربع األخير من عام % 58طاقة الجر بمعدل ، مع زيادة 4154خالل عام 

  ؛السابقالفترة من العام 

o بفضل% 18معدل الحوادث / كيلو متر بنسبة  انخفاضو التوقف مدة% في 42بنسبة  ملحوظ تراجع 

 ؛تأهيل القضبان وتحسن معايير األمن والسالمةبرنامج 

o  خط تأهيل إعادة ببرنامج األولى المرحلة تشغيلفي احتفالية فني يالرئيس األوغندي يوري موسشارك 

خالل شهر نوفمبر  أوغندا وشمال كينيا بين كم 111 بطول الممتد ‹‹باكاواش – جولو – تورورو››

  االستيعابية ته. وتستعد الشركة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إعادة التأهيل لزيادة قدر4151

 ؛لعمليات النقل

o مريكيةاألشركة المن  جرار جديد 41 شراءالشركة  متعتز GE  مع استالم الدفعة األولى في يوليو

 .4152أسطول الجرارات الحالي في نهاية مضاعفة ضمن خطة ريفت فالي ل 4152

o إلجراء دون حاجة حالي ا بصورة مستمرة قطارات التعمل تقليل فترات الترانزيت حيث قامت الشركة ب

ا تقليل األحمال مثلما كان تبديالت دورية ل  .في السابقالزم 

  



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع األغذية

مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك
الربع األخير 

2012
الربع األخير 

2013
نسبة التغيير

العام املالي 
2012

العام املالي 
2013

نسبة التغيير

5.3%1,174.8 1,116.1 7.0-%251.1 270.1 إيرادات 

-74.4 1.9 -5.9 )20.2(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

18.1%18.2%14.5%17.9%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

4.9%1,163.2 1,109.3 7.0-%248.6 267.4 مجموعة جذور | إيرادات

مجموعة جذور | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

 9.6 17.4%80.4 65.2 105.7%62.1

70.7%11.7 6.8 7.7-%2.5 2.7 شركة وفرة | إيرادات

شركة وفرة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

)29.8()11.5(%61.5)63.3()31.3(%50.6

4.9%500.0 476.7 6.4%137.8 129.5 الرشيدي امليزان | إيرادات

الرشيدي امليزان | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

 16.4 16.0%-2.4 62.9 59.7%-5.1

134.4%168.2 71.8 972.4%79.8 7.4 الرشيدي للحلول املتكاملة | إيرادات

الرشيدي للحلول املتكاملة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

)0.7( 6.9%-1016.7 1.9 8.9%367.3

30.7%343.8 263.0 29.1%68.1 52.8 مزارع دينا | إيرادات

مزارع دينا | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

 15.5 22.2%42.9 71.8 98.6%37.4

3.4-%205.4 212.6 89.5-%6.2 59.0 إجنوي| إيرادات

44.7%)42.4()29.3(101.6%)24.8()12.3(إجنوي| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

14.5%84.1 73.4 3.2%20.9 20.2 االستثمارية ملنتجات األلبان | إيرادات

االستثمارية ملنتجات األلبان| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

 1.7 3.5%102.3 6.3 5.9%-5.8

54.9-%22.5 49.9 14.8-%4.7 5.5 اإليرادات من العمليات غير الرئيسية

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك من 
العمليات غير الرئيسية

)11.0()6.3(%-42.2)48.3()25.0(%-48.2

10.2-%28,767.1 32,029.0 14.1-%7,139.8 8,307.1 مبيعات شركة الرشيدي امليزان )بالطن(

26.6-%9,775.2 13,310.1 60.5-%3,742.5 9,465.7 مبيعات شركة الرشيدي للحلول املتكاملة السودانية )بالطن(

13.9%57,959.5 50,875.8 15.2%13,906.9 12,072.2 مبيعات مزارع دينا | ألبان )بالطن(

21.9%41,557.1 34,086.3 51.9%1,048.9 690.7 مبيعات مزارع دينا | إنتاج زراعي )بالطن(

8.1%16,131 14,927 8.1%16,131 14,927 قطيع األبقار اخلاص مبزارع دينا

14.3%7,645 6,689 14.3%7,645 6,689     عدد األبقار احلالبة بقطيع مزارع دينا

6.9-%38,134.1 40,961.6 0.0%1,263.0 11,431.0 مبيعات شركة إجنوي )بالطن(

2.7%10,093.7 9,823.6 49.9-%2,446.7 2,521.9 مبيعات الشركة االستثمارية ملنتجات األلبان )بالطن(

4.3%7,721 7,399 0.8%3,349 3,323 إجمالي األراضي املزروعة في مصر خالل الفترة1

5.6%6,759 6,399 2.7-%2,830 2,910     محاصيل زراعية )فدان(

3.9-%962 1,000 25.7%519 413     بساتني )فدان(

-1720317203-1720317203إجمالي األراضي اجملهزة في السودان )فدان(

--18674--4474األراضي املزروعة في السودان خالل الفترة )فدان(

--7203--4500األراضي الزراعية في السودان باستثناء املستصلحة ملنفعة اجملتمع احمللي

قطاع األغذية
تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية مجموعة جذور في مصر )الزراعة واألغذية االستهالكية( 

وشركة وفرة في السودان وجنوب السودان )اإلنتاج الزراعي(

تختلف مساحة األراضي املزروعة على مدار العام وفقاً للطبيعة املوسمية للنشاط الزراعي  1
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

 ذغييةاألاألداء المالي والتشغيلي الستثمارات قطاع 

 

 

من عام األخير الربع مليون جم خالل  415.5بلغت إيرادات قطاع األغذية 

نتيجة انخفاض إيرادات شركة إنجوي % 2سنوي بمعدل انخفاض ، وهو 4151

بسبب توقف النشاط بصورة مؤقتة خالل فترة التقرير، غير أن استثمارات قطاع 

تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  اأرباح  األغذية حققت 

 خالل الربع األخير بفضل تطور األداء التشغيلي في جميع الشركات التابعة.

مليار جم خالل عام  5.4لتبلغ % 1.1بمعدل  ادات قطاع األغذيةإيرارتفعت و

قبل خصم الضرائب مع تسجيل زيادة كبيرة في معدل األرباح التشغيلية ، 4151

 4151مليون جم في نهاية عام  22.2التي بلغت  والفوائد واإلهالك واالستهالك

سينات الجارية ويرجع التحسن إلى التح .مليون جم خالل العام السابق 5.9مقابل 

 % باألرباح التشغيلية لمجموعة جذور.54في شركة وفرة مع تسجيل زيادة قدرها 

 

 

 مجموعة جيور

، وهو 4151من عام الربع األخير مليون جم خالل  429بلغت إيرادات مجموعة جذور 

. وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد %2سنوي بمعدل  انخفاض

، وهو ضعف األرباح التشغيلية المسجلة خالل الربع مليون جم 52واإلهالك واالستهالك 

 األخير من العام السابق بفضل العمل بسياسة خفض النفقات العامة 

، وهو ارتفاع سنوي 4151جم خالل عام مليار  5.55بلغت إيرادات مجموعة جذور و

%. وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 2.9بمعدل 

ا  515واالستهالك  تحسن %، وذلك بفضل 54.5بمعدل سنوي ا مليون جم فيما يعد نمو 

أداء مزارع دينا وشركة الرشيدى الميزان وشركة الرشيدى للحلول المتكاملة. فيما 

فضت الخسائر المسجلة من المشروعات غير الرئيسية )شركات العجيزي ومامز فود انخ

 .4154مليون جم عام  28مليون جم مقابل  41والمصريين( إلى 

  من  األخيرمليون جم خالل الربع  518 شركة الرشيدي الميزانبلغت إيرادات

ة التشغيليتراجعت األرباح . و%5.2سنوي بمعدل  ارتفاع، وهو 4151عام 

ارتفاع نتيجة  %4.2قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك االستهالك بمعدل 

مليون جم  111وبلغت إيرادات الشركة . وتحديد ا السمسم تكلفة المواد الخام

ا بنسبة  4151خالل عام  بلغت األرباح و. 4154% عن عام 2.9فيما يعد نمو 

مليون جنيه  51 هالكالتشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك االست

% على خلفية ارتفاع أسعار المواد الخام 1.5وهو انخفاض سنوي بمعدل 

 وزيادة المصروفات اإلدارية.

  مليون جم  81في السودان  شركة الرشيدي للحلول المتكاملةبلغت إيرادات

مرة عن نفس  55وهو تضاعف بمعدل ، 4151من عام  األخيرخالل الربع 

% لتبلغ 512.2بق. وارتفعت إيرادات السنة المالية بنسبة الفترة من العام السا

نشاط تجارة السمسم الذى بدأ بكميات محدودة توسعات مليون جم بفضل  558

%. 12في العام الماضي، إلى جانب نمو نشاط األغذية االستهالكية بنسبة 

تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك وقامت الشركة بتسجيل أرباح 

مليون جنيه خالل الربع األخير مقابل خسائر قيمتها مليون  2بقيمة  االستهالك
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

، ويرجع ذلك إلى زيادة حجم المبيعات وتحسن هامش الربحية. وبلغت 4154جم في الربع األخير من عام 

 4مع  مقارنة   4151خالل عام مليون جم  9 التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك االستهالكاألرباح 

، وذلك بفضل نمو اإليرادات وترشيد مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات السابقعام المليون جم خالل 

 اإلدارية.         

  أسعارزيادة بفضل األخير مليون جم خالل الربع  58لتبلغ  %49.5بمعدل سنوي  مزارع ديناارتفعت إيرادات 

ربحية زيادة نتاجية واإلتحسن ، فضال  عن جم للتر( 1.22جم للتر إلى  1.41% )من 52بنسبة الحليب 

ع األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك اارتفصاحب ذلك المشروعات الزراعية. و

 ،4151المالي عام الوعلى صعيد . خالل نفس الفترةمليون جم  44لتبلغ % 24.9واالستهالك بمعدل سنوي 

بارتفاع األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  امصحوب  %، 11.2سنوي إيرادات الشركة بمعدل ارتفعت 

تجدر  .، وذلك بفضل ارتفاع أسعار البيع ونمو إنتاج الحليب الخام%12.2والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

نمو سنوي بمعدل  وهو 4151ألف طن خالل عام  12.951اإلشارة إلى أن مبيعات مزرعة األلبان بلغت 

ا بأن قطيع 51.9 . وقام القطاع الزراعي بالشركة بزراعة العشاررأس من األبقار  51.155إلى يشمل % علم 

ا سنوي ا  25.112%، وبلغت مبيعات الشركة 2فدان فيما يعد ارتفاع ا سنوي ا بمعدل  2245 ألف طن فيما يعد نمو 

 %.45.9بمعدل 

  وهو نمو ، 4151من عام األخير الربع خالل مليون جم  45 األلبان لمنتجات االستثمارية الشركةمبيعات بلغت

الحليب  حيث تقوم الشركة بتسويق، 4154مليون جم في الربع األخير من عام  41عن % 1.4سنوي بمعدل 

ا في السوق المحلي.  دينا الذي تنتجه مزارع المبستر غيلية بلغت األرباح التشتحت عالمتها التجارية األكثر رواج 

مليون جم  5.2مليون جم خالل الربع األخير مقارنة مع  1قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

ا  82بلغت مبيعات الشركة  4151. وخالل العام المالي 4154خالل نفس الفترة من عام  مليون جم فيما يعد نمو 

الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل تراجعت األرباح التشغيلية قبل خصم و%. 52.1سنوي ا بمعدل 

 % مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الحليب الخام دون تمرير الزيادة إلى المستهلك.1.8

   مليون جم فيما  5حيث بلغت  4151بصورة ملحوظة في الربع األخير من عام  شركة إنجوىتراجعت مبيعات

ا سنوي ا بمعدل  % نتيجة نقص السيولة وغيرها من عقبات رأس المال العامل مما أدى إلى 89.1يعد انخفاض 

 توقف العمل مؤقتا  في مصنع الشركة. وسجلت الشركة خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك

مليون جم خالل نفس الفترة  54مليون جم خالل الربع األخير مقارنة مع  خسائر قدرها  41واالستهالك بقيمة 

 . 4154من عام 

  كما 1.2مليون جم وهو انخفاض سنوي بنسبة  411بلغت إيرادات الشركة  4151وخالل العام المالي .%

مليون جم  24% لتبلغ 22.2ستهالك بنسبة هالك واالتفاقمت الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإل

 نتيجة توقع أنشطة المصنع بصورة كاملة خالل الربع األخير من العام. 

 

 شركة وفرة 

مقابل  4151% خالل عام 21.2ارتفعت اإليرادات المجمعة لشركة وفرة بنسبة 

وائد العام السابق. وصاحب ذلك تسجيل أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والف

 . 4151واإلهالك واالستهالك خالل الربع األخير منفرد ا وكذلك العام المالي 

 

  السودان ببعض العقبات التشغيلية منذ في جنوب  شركة كونكوردتمر

األوضاع الداخلية بالدولة. قامت الشركة اضطراب بسبب  4151ديسمبر 

نوفمبر بعد انتهاء موسم األمطار في  يراضاألتجهيز باستئناف أعمال 

باستخدام تقنيات الليزر فدان  81تسوية وحرث ويشمل ذلك ، 4151

، غير أن تفاقم 4151استعداد ا ألعمال الري األولى في ديسمبر  المتطورة

 األزمة الداخلية في جنوب السودان أدى إلى تعطيل النشاط الزراعي.

م بعد موسفدان  541وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قامت بزراعة حوالي 



  

 
12 

  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

طن(  21)فدان  11المزروع على مساحة  الذرة الرفيعة )السورجم(محصول األمطار، وقامت كذلك بحصاد 

  طن( 541) بمحصول الذرةمزروعة فدان إضافية  111حصاد مع خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 

 .وتجهيزالمحصول الناتج للبيع

  حيث نتاجية اإلبغرض زيادة  دراسات التربةإلجراء  4151مطلع  فيبوقف النشاط مؤقتا   شركة سابيناقامت

الدولية إلجراء دراسة الجدوى للمشروع وإعداد تقرير شامل عن تحليل التربة  KETSمع شركة قامت بالتعاقد 

لتحقيق أغلب  إدارة المشروعات الزراعية لصالح الغيرالشركة في توسعت و .4152من عام الثالث بحلول الربع 

يتيح للشركة نشطة بارتفاع هامش الربحية مما حيث تتميز تلك األ، 4151 من عامالنصف الثاني إيرادات 

المساهمة اإليجابية في اإليرادات التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك الخاصة بشركة 

من أجل تحقيق  وفرة. وتقوم الشركة بتوظيف خبراتها واآلالت غير المستغلة حالي ا في إدارة هذه المشروعات

 الشركة.  يبأراض ةعائدات إضافية، على أن تتوقف عن مزاولة ذلك النشاط بمجرد استئناف األعمال الزراعي



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع التعدين

مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك
الربع األخير 

2012
الربع األخير 

2013
نسبة التغيير

العام املالي 
2012

العام املالي 
2013

نسبة التغيير

2.4-%3.0536.8523.9-%135.0131.0اإليرادات

-21.1)3.8(-18.9)8.8(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

8.1%8.8%7.6%8.9%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

11.4%4.614.315.9-%4.24.0شركة أسكوم لتصنيع الكاربونات والكيماويات | إيرادات )مليون دوالر(

27.4%40.32.93.7-%1.50.9شركة أسكوم لتصنيع الكاربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم 

454.2%162.10.73.7%0.40.9شركة جالس روك للمواد العازلة | إيرادات )مليون دوالر(

-)3.2()3.3(-)0.7()1.3(شركة جالس روك للمواد العازلة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

1.9%11.1304.8310.7%74.282.4نشاط إدارة احملاجر في مصر | إيرادات

294.7%7.328.7-0.014.9نشاط إدارة احملاجر في مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

35.9-%50.273.947.4-%17.58.7إيرادات أخرى من نشاط إدارة احملاجر خارج مصر*  )مليون جم(

-)1.5(7.2-)6.3()2.1(أرباح تشغيلية أخرى من نشاط إدارة احملاجر خارج مصر * )مليون جم(

21.3%34.6183.2222.2%51.569.3مبيعات أسكوم لتصنيع كاربونات الكالسيوم والكيماويات )ألف الطن(

11.1-%1.136.032.0-%8.78.6مبيعات نشاط إدارة احملاجر في مصر )مليون طن(

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. 

* اإليرادات األخرى تشمل أسواق اجلزائر والسودان
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

 األداء المالي والتشغيلي الستثمارات قطاع التعدين

 

 

  من عام األخير مليون جم خالل الربع  515 شركة أسكومبلغت إيرادات

وبلغت األرباح التشغيلية قبل  .%1سنوي بمعدل  انخفاضوهو  ،4151

مليون جم خالل  58.9خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

من األخير مليون جم في الربع  8.8خسائر تشغيلية بقيمة نفس الفترة مقابل 

ا  4151. وخالل العام المالي السابقالعام  حققت أنشطة الشركة أرباح 

 45.5إلهالك واالستهالك بقيمة تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد وا

. 4154مليون جم خالل عام  1.8مليون جم مقابل خسائر تشغيلية بقيمة 

ويرجع هذا التحسن إلى تحسن ربحية نشاط إدارة المحاجر في مصر  

لتصنيع كربونات الكالسيوم وكذلك تنمية عمليات شركة أسكوم 

 .والكيماويات

 

 

 كربونات الكالسيوم شركة أسكوم لتصنيع إيرادات  بلغت

سنوي وهو نمو  ،4151خالل عام مليون دوالر  51.9 والكيماويات

وصاحب ذلك نمو األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  .%55.2بمعدل 

 مليون دوالر 1.2لتبلغ % 42.2والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

ا بتحسن الكفاءة اإلنتاجية وتشغيل خ ط اإلنتاج خالل نفس الفترة، مدعوم 

والذي بدأت الشركة تسجيل  ،آالف طن شهري ا 1الجديد الذي يعمل بطاقة 

التشغيل تجدر اإلشارة إلى إرجاء . 4151مبيعاته في الربع الثاني من عام 

غير أن  التجريبي لمحطة الطحن الرطب بسبب االضطرابات السياسية

لترتفع  4152الشركة تعتزم تشغيل محطة الطحن الجديدة بحلول أكتوبر 

طاقة الطحن بشركة أسكوم لتصنيع كربونات الكالسيوم والكيماويات من 

 .ألف طن سنوي ا 421ألف طن سنوي ا إلى  541

 

  1.2مقارنة مع  4151مليون دوالر أمريكي خالل عام  1.2 شركة جالس روك للمواد العازلةبلغت إيرادات 

، غير أن الشركة لم تبلغ حتى اآلن حيز الربحية على خلفية التكاليف السابقمليون دوالر أمريكي خالل العام 

( والصوف الصخري )افتتاح مايو 4154المرتبطة ببدء تشغيل خط تصنيع الصوف الزجاجي )افتتاح نوفمبر 

خالل جذب استثمارات رأسمالية جديدة إلجراء أعمال التجديد الربحية  وتعمل الشركة على زيادة (. 4154

وتعمل الشركة . وكاالت االستشارات الفنيةاآلالت والمعدات الجديدة مع إسناد بعض األعمال ألبرز وتركيب 

كذلك على ترسيخ تواجدها المباشر في أسواق الخليج العربي من خالل تنمية أنشطة تسويق منتجاتها بتلك 

 األسواق.

 

  في ستكشاف وإنتاج الذهب والمعادن الثمينة وفقا  ألهداف الخطة المتكاملة ال شركة أسكوم بريشيوس ميتالزتسير

ألف  22.2اثنين من االمتيازات االستكشافية في اثيوبيا )حيث انتهت الشركة من تنفيذ أعمال الحفر على مسافة 

متر وأظهرت نتائج تحليل العينات األولية إمكانية تحقيق اكتشاف اقتصادي هام بالمنطقة( وامتياز آخر في والية 

بالسودان. ويأتي ذلك بالتوازي مع المفاوضات الجارية الكتساب حقوق المشاركة في المزيد من  النيل األزرق

ا تقرير  ا بأن الشركة أصدرت مؤخر  االمتيازات االستكشافية الجذابة بالسودان وغيرها من بلدان المنطقة، علم 

ديرات التقرير إلى وصول إجمالي تفصيلي عن تقديرات الموارد المعدنية )في االمتيازات االثيوبية( وتشير تق

 جرام للطن. 5.1مليون أوقية بواقع  5.2احتياطي الذهب بتلك االمتيازات إلى 
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 والصعوبات  أدى انتهاء عقد الشركة مع مصنع أسمنت التكامل في السودان

نشاط إدارة المحاجر خارج السوق إلى انخفاض إيرادات  التشغيلية في اإلمارات

بتسجيل خسائر تشغيلية  مصحوب ا، 4151% خالل عام 11.9بمعدل  المصري

 .ئب والفوائد واإلهالك واالستهالكخصم الضرا قبل

 مليون جم خالل  151.2في السوق المصري  المحاجر إدارة نشاطإيرادات  بلغت

األرباح التشغيلية بلغت . فيما %5.9طفيف ا بمعدل ارتفاع ا ، فيما يعد 4151عام 

، وهو ما مليون جم 48.2 والفوائد واإلهالك واالستهالكقبل خصم الضرائب 

مجموعة من العوامل ى ل. ويرجع هذا التحسن إ4154يمثل ثالثة أضعاف عام 

 .4154االستثنائية التي أدت إلى تقليص ربحية الشركة خالل عام 

  



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع األسمنت

مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك
الربع األخير 

2012
الربع األخير 

2013
نسبة التغيير

العام املالي 
2012

العام املالي 
2013

نسبة التغيير

9.0% 2,210.5  2,028.1 25.4% 650.4  518.6 إجمالي اإليرادات^

66.6% 204.0  122.4 83.3% 110.5  60.3 إجمالي األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك ^

14.2% 2,031.6  1,779.5 20.7% 587.1  486.5 اإليرادات اجملمعة *

543.0% 204.8  31.8 150.4% 213.2  85.1 األرباح التشغيلية اجملمعة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك*

34.1%33.1%37.7%34.3%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

35.2% 1,016.4  752.0 201.8% 339.8  112.6 نشاط صناعة األسمنت  | إيرادات **

نشاط صناعة األسمنت  | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك **

 35.5  80.3 %125.9 105.4  154.4 %46.5

28.1% 955.6  746.0 50.7% 278.3  184.6 مصر لألسمنت - قنا | إيرادات )(

مصر لألسمنت - قنا | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك )(

 88.5  79.9 %-9.7 321.8  351.2 %9.1

24.2% 411.8  331.6 28.9% 70.5  54.7 التكامل | إيرادات ^^

التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك^^

)30.5(  1.0 %103.2)37.6(  18.1 %148.1

6.9% 366.3  342.5 8.5% 118.8  109.5 زهانه | إيرادات ^^

24.3-% 103.0  136.0 39.5-% 34.8  57.5 زهانه| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك^^

15.3% 63.2  54.8 26.7% 18.2  14.3 أسيك للخرسانة اجلاهزة | إيرادات

أسيك للخرسانة اجلاهزة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

 1.4  2.3 %66.8 5.8  6.4 %11.2

- 124.0  -   - 124.0 -أسيك املنيا | إيرادات

أسيك املنيا | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

- 29.9 -   -  29.9 -

6.4-% 1,194.0  1,276.1 -23.5% 310.5  405.9 نشاط اإلنشاءات واإلدارة | إيرادات 

نشاط اإلنشاءات واإلدارة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

 24.8  30.3 %22.2 17.0  49.6 %191.4

ميثل إجمالي اإليرادات واألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك مجموع العمليات باستثمارات قطاع األسمنت واإلنشاءات واإلدارة.  ̂

اإليرادات اجملمعة واألرباح التشغيلية اجملمعة تعكس اإليرادات واألرباح التشغيلية القانونية للشركة بعد استبعاد تأثير العمليات املتبادلة بني مشروعات األسمنت واإلنشاءات داخل اجملموعة،   *
وتعكس كذلك تأثير صفقة االستحواذ على محطة بربر للطاقة الكهربائية نظرًأ الكتمالها خالل الربع األخير من عام 2013. 

مت إعادة تبويب القوائم املالية لعام 2012 وعام 2013 حتى ينعكس تأثير صفقة االستحواذ على محطة بربر للطاقة الكهربائية على اإليرادات واألرباح التشغيلية، وجتدر اإلشارة إلى أن سعر صرف   **
اجلنيه السوداني بلغ 1.22 جم في عام 2013 مقابل 1.53 جم في عام 2012 ، بينما بلغ سعر صرف الدينار اجلزائري 0.087 جم في عام 2013 مقابل 0.079 جم في عام 2012 ، وهو ما غطى جزئًيا 

على املردود اإليجابي من التطورات املسجلة ملشروعات صناعة األسمنت.

استخدمت الشركة سعر الصرف االسمي التالي للدينار اجلزائري )0.089 جم( واجلنيه السوداني )1.167 جم( وذلك لتسهيل املقارنات بني عامي 2012 و2013.  ̂ ^

يتم جتميع نتائج شركة مصر لألسمنت - قنا باستخدام طريقة حقوق املساهمني للتجميع ومن ثم فإن العائدات االستثمارية من هذا املشروع تسجل فوق بند األرباح التشغيلية قبل خصم   )(
الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك. 

قطاع األسمنت

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  / في اجلزائر: شركة زهانه وشركة جلفا – حتت اإلنشاء / في سوريا: رخصة تشييد مصنع 
أسمنت جديد( ومشروعات اإلنشاءات )شركة أرسكو / شركة أسيك للتحكم اآللي( ومشروعات اإلدارة الهندسية )شركة أسيك 

للهندسة / شركة أسنبرو(. 
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 األداء المالي والتشغيلي الستثمارات قطاع األسمنت

 من مصانع األسمنت ومشروعات اإلنشاءات والهندسة واإلدارة. تشمل استثمارات قطاع األسمنت كل

 

مقابل ، 4151عام جم خالل مليار  4.4إيرادات قطاع األسمنت إجمالي بلغ 

فضال   بدعم من نمو إيرادات مصانع األسمنت 4154مليار جم خالل عام  4

عن انعكاس نتائج شركة أسيك المنيا على القوائم المالية لمجموعة أسيك 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  إجمالي وبلغ. القابضة

 544.2مقابل  4151عام خالل مليون جم  412واإلهالك واالستهالك 

بفضل % 55.5بمعدل سنوي ا ارتفاع ا فيما يعد مليون جم خالل العام السابق 

 .األسمنتإنتاج وكذلك نشاط تحسن مشروعات اإلنشاءات 

الربع األخير جم خالل مليون  511.2إيرادات قطاع األسمنت إجمالي بلغ و

ا41.2سنوي بمعدل ، وهو نمو 4151من عام  بتحسن أنشطة  %، مدعوم 

أرباح تشغيلية قبل خصم األسمنت، وهو ما أدى كذلك إلى تسجيل  إنتاج

خالل مليون جم  551.1بقيمة الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

مصانع تحسن أداء % بفضل 81.1األخير وهو ارتفاع سنوي بمعدل الربع 

 . األسمنت

 

 نشاط إنتاج األسمنت

 ااألسمنت تحسن   مصانع أغلبحققت ، حيث مليون طن سنوي ا 5شركة أسيك لألسمنت تبلغ الطاقة اإلنتاجية ل 

بمعدل سنوي  قطاع األسمنتالمجمعة لاإليرادات ارتفعت ف ،4151عام لالمالية والتشغيلية  النتائج في ا  ملحوظ

، باإلضافة إلى جم في ضوء ارتفاع أسعار األسمنت في أسواق الجزائر والسودان ومصرمليار % لتبلغ 11.4

التشغيلية قبل . وصاحب ذلك ارتفاع األرباح 4152األخير لعام تجميع نتائج شركة أسيك المنيا ابتداء  من الربع 

 ،مليون جم 512.2نفس الفترة لتبلغ  خالل% 25.1خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

مما وشركة أسيك للخرسانة الجاهزة وشركة أسيك المنيا إيرادات وأرباح شركة أسمنت التكامل بفضل نمو حيث 

المصروفات الثابتة في الجزائر نتيجة تسجيل في تعويض انخفاض األرباح التشغيلية ألسمنت زهانه ساهم 

 .خطوط اإلنتاج خالل الربع الثاني حدألالصيانة والتجديد الشامل  أعمالب المرتبطة

  ركة أسيك المشروعات التابعة لشال تعكس النتائج المالية المجمعة انطباع ا دقيقا  عن تحسن األداء بغالبية

ا بالعوامل المبّينة على النحو التالي:  لألسمنت، وذلك تأثر 

o  وفقا  لألسلوب المعتمد في عام  4154عام لالمالية الخاصة بمصنع أسمنت التكامل نتائج الإعادة تبويب

عام لشركة مما أدى إلى تحسن ملحوظ في نتائج لهيكل المصروفات الجديد ، ويعكس ذلك 4151

4151. 

o  بغرض ترجمة النتائج المالية المجمعة من الجنيه السوداني والدينار الجزائري إلى الجنيه المصري

الظاهر بالقوائم المالية ما قلص المردود اإليجابي إعداد القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة، وهو 

جزائر. وتجدر اإلشارة شركة زهانه بالومصنع أسمنت التكامل في السودان المقومة بالعملة المحلية ل

، 4151 عامجم في  5.44مقابل  4154جم في عام  5.11 أن سعر صرف الجنيه السوداني بلغ إلى

 .4151 عامجم في  1.182مقابل  4154عام جم في  1.129بينما بلغ سعر صرف الدينار الجزائري 

 قيمة الجنيه  ارتفاعبفضل  4151خالل عام بين اإليرادات والمصروفات  التعادل أسيك لألسمنت حققت

مقابل الدوالر  المصري الجنيهانخفاض قيمة  وكذلكوالجنيه المصري، السوداني مقابل الدوالر األمريكي 

مستحقات مصنع . وقد أثمرت عامالنهاية  في جممليون  58من فروق أسعار الصرف  رباحاألمريكي. وبلغت األ

تحقيق األرباح من فروق أسعار الصرف خالل النصف األول من عام  عنة التكامل من األطراف ذات العالق

 ،ارتفاع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدوالر األمريكيخلفية  علىإعادة تقييم أصول الشركة  مع بالتزامن 4151
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 لألسمنتالقوائم المالية المستقلة لشركة أسيك  فياألصول النقدية المقومة بالعمالت األجنبية فضال  عن أن 

 استفادت من تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي خالل تلك الفترة. 

 

 مشروعات أسيك لألسمنت

  وهو ارتفاع سنوي بمعدل 4151عام خالل  مليون جم 911.5قنا  –شركة مصر لألسمنت إيرادات بلغت ،

ا بزيادة أسعار البيع 48 قبل  ت األرباح التشغيلية وارتفعة الوقود. % لمواجهة ارتفاع تكلف45بمعدل % مدعوم 

، وذلك 4151عام خالل  مليون جم 115.4% لتبلغ 9.5بمعدل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

عند مستوى  وائد واإلهالك واالستهالكقبل خصم الضرائب والف التوازي مع استقرار هامش األرباح التشغيلية ب

وتجدر اإلشارة إلى وصول مبيعات الشركة . السابق نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود% خالل العام 21% مقابل 12

% على خلفية وصول معدالت توظيف الطاقة 5.5وهو نمو سنوي بمعدل  4151مليون طن خالل عام  4إلى 

استخراج الموافقات البيئية الالزمة الستيراد واستخدام الفحم في تشغيل  فيما تنتظر الشركة%. 551اإلنتاجية إلى 

  خطوط اإلنتاج في إطار خطة تقليل االعتماد على المازوت.

  حيث  بمصر أسواق الوجه القبليتغطية أول مشروع من نوعه متخصص في  شركة أسيك للخرسانة الجاهزةتعد

مليون  51.4وسوهاج وقنا وأسوان. وبلغت إيرادات الشركة تقوم بتشغيل خطوط اإلنتاج في محافظات أسيوط 

مع الزيادة % 51% نتيجة ارتفاع متوسط األسعار بنسبة 51، وهو نمو سنوي بمعدل 4151جم خالل عام 

على الرغم من نقص الوقود وتوقف المشروعات الحكومية على خلفية % 5سنويبمعدل للمبيعات الطفيفة 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد ارتفعت فيما  فظات الصعيد.محافي االضطرابات السياسية 

شح الوقود وارتفاع على الرغم  من  4151عام خالل جم  مليون 5.2% لتبلغ 55واإلهالك واالستهالك بمعدل 

 .4151عام تكلفته خالل 

  أسيك لألسمنت في غرب  أبرز المشروعات االستثمارية التابعة لشركةواحدة من  شركة أسمنت زهانهتمثل

قامت حيث  ،4151تحديات كبيرة خالل عام . وقد واجهت الشركة كم من مدينة وهران 21الجزائر على بعد 

تجديدات الإجراء نطاق المصنع فضال  عن تعليق العمل لمدة أسبوعين بسبب هطول األمطار بغزارة في باإلدارة 

 224اقتصار حجم اإلنتاج على ة. وأسفرت هذه العوامل عن عماليالحتجاجات وبعض اال شاملة بالفرن الرطبال

% 5.9بمعدل سنوي اإليرادات  . وارتفعتفقط %2، وهو انخفاض سنوي بمعدل 4151خالل عام  ألف طن

األرباح التشغيلية قبل خصم  بينما بلغت. %554بفضل ارتفاع أسعار البيع بنسبة  مليون جم 155.1لتبلغ 

% 42.1بمعدل  وهو انخفاض سنوي 4151عام مليون جم خالل  511 واإلهالك واالستهالكئب والفوائد الضرا

لفرن با اتالتجديدإجراء % في إطار 12على خلفية ارتفاع المصروفات الثابتة بنسبة  ،مليون جم 515مقارنة مع 

 .الرطب

  تشغيل المشروع في األسبوع ، وبدأت الجديدةالخامات اإلنشاءات الخاصة بطاحونة انتهت شركة زهانه من تنفيذ

مليون طن أسمنت  5.4لزيادة الطاقة اإلنتاجية بالمصنع إلى قرابة مليون طن كلنكر و 4152األول من مارس 

 .سنوي ا

  أنها تدرس التخارج من مشروع زهانه عبر بيعه إلى الحكومة الجزائرية في إطار  سابق اوأوضحت شركة القلعة

 مساعي الشركة للتركيز على االستثمارات التي تمتلك بها حصص األغلبية.

  وهو نمو سنوي بمعدل 4151خالل عام  مليون جم 255.8في السودان مصنع أسمنت التكامل بلغت إيرادات ،

ا بالزيادة ال% 42.4 وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم البيع خالل نفس الفترة. أسعار % ب11بالغة مدعوم 

مليون  12.5، مقابل خسائر بقيمة 4151مليون جم خالل عام  58.18الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

ا بقدرة مصنع التكامل على مواصلة تحقيق األرباح التشغيلية منذ مطلع  جم خالل العام السابق. وجاء ذلك مدعوم 

عقب  4151% منذ بداية عام 5هذا العام عبر توظيف تعافي السوق  )حيث ارتفع الطلب على األسمنت بمعدل 

% 2تراجع مبيعات مصنع التكامل بمعدل ورات (. وقابلت هذه التط4154% على مدار عام 54ارتفاعه بمعدل 

 .4151مليون طن بسبب نقص إمدادات الوقود خالل عام  1.52لتبلغ 

  ا لتحسن  4152عام لتحقيق نمو قوي خالل وتؤكد اإلدارة ثقتها في مكانة مصنع أسمنت التكامل التي تؤهله نظر 

تكاليف الطاقة على سعي ا لقصر  لكهربائيةاالستحواذ على محطة بربر للطاقة اعلى خلفية  هيكل المصروفات



  

 
17 

  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

المعمول به في السابق والذي كانت الشركة تدفع  (Take or Pay)االستهالك الفعلي للمصنع بخالف نظام 

 .لمصنعلبغض النظر عن حجم االستهالك الفعلي نتاج محطة بربر للطاقة الكهربائية الكاملة إلقيمة البموجبه 

الخسائر غير النقدية المسجلة حجم نصيب األسد من أسمنت التكامل كان يمثل  أن مصنع وتجدر اإلشارة إلى

 .القلعة ، وبالتالي الخسائر المسجلة بالنتائج المالية المجمعة لشركةبنتائج مجموعة أسيك القابضة

  طاقته مصنع أسمنت جديد تبلغ بافتتاح ( سابقا   العربية الوطنية لألسمنتالشركة ) شركة أسيك المنياقامت

مليون دوالر  151، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت مليون طن سنوي ا في محافظة المنيا بصعيد مصر 4اإلنتاجية 

. وشهدت مبيعات الشركة 4151يونيو  42في واألسمنت  ،يونيو 51في بدأت الشركة إنتاج الكلنكر و. أمريكي

، 4151من عام  نيآالف طن في الربع الثا 1مية حيث بلغ متوسط المبيعات اليومنذ بدء اإلنتاج ملحوظة زيادة 

طن في  1811و ،نوفمبرفي أواخر طن  1121إلى  توصلثم ، خالل شهر سبتمبرآالف طن في  2إلى  ترتفعا

. وتجدر اإلشارة إلى أن مصنع أسيك المنيا يعد أحدث إضافة إلى سوق األسمنت في مصر خالل 4151ديسمبر 

مليون جم مع تسجيل أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب  541.2 أسيك المنياشركة وبلغت إيرادات  .4151عام 

 .4151مليون جم خالل الربع األخير من عام  49.9والفوائد واإلهالك واالستهالك بقيمة 

 

  اإلنشاءات:نشاط 

  معدل وهو انخفاض سنوي ب، 4151عام الربع األخير من مليون جم في  151.1بلغت إيرادات قطاع اإلنشاءات

ا سنوي ا بمعدل  4151مليار جم خالل عام  5.4وبلغت اإليرادات  %.41.1 ويرجع %، 5.2فيما يمثل انخفاض 

% نتيجة تأخر بعض 42ذلك إلى انخفاض إيرادات شركة أسيك للتحكم اآللي والخدمات اإللكترونية بنسبة 

خصم الضرائب والفوائد واإلهالك غير أن األرباح التشغيلية قبل المشروعات المتعاقد عليها مع الشركة، 

 1مليون جم، وتضاعفت بمعدل  11.1% خالل الربع األخير حيث بلغت 44.4واالستهالك شهدت زيادة سنوية 

 .4154مليون جم في عام  52مليون جم مقابل  29.5لتبلغ  4151مرات خالل عام 

 اقطاع اإلنشاءات  حقق بفضل تحسن األداء تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  أرباح 

التي قامت  أسيك للهندسة، وكذلك شركة في المقاوالت الصناعية المتكاملةالمتخصصة التشغيلي لشركة أرسكو  

د إيجابي على بإعادة التفاوض في ثالثة عقود قائمة من أجل زيادة قيمتها وهو ما تتوقع الشركة أن يأتي بمردو

األرباح التشغيلية قبل خصم  ش. وقامت الشركة كذلك بخفض العمالة سعي ا لدعم هام4152عام وأرباح إيرادات 

 .4151الربع األخير والعام المالي الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك في 

  



أبرز مؤشرات الشركات التابعة غير الرئيسية

مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك
الربع األخير 

2012
الربع األخير 

2013
نسبة التغيير

العام املالي 
2012

العام املالي 
2013

نسبة التغيير

مينا جالس )نتائج مجمعة(*

4.8% 57.4  54.8 5.3% 14.8  14.1 اإليرادات )دوالر أمريكي(

56.0% 15.5  10.0 56.4-% 3.4  1.4 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

18.2% 390.9  330.7 18.9% 101.0  85.0 اإليرادات )جم(

76.0% 105.8  60.1 175.2% 23.1  8.4 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )جم(

سفنكس للزجاج

18.2% 393.0  332.6 17.7% 102.2  86.8 اإليرادات

68.5% 116.8  69.3 88.4% 27.6  14.7 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

3.3-% 178,511.5  184,673.8 9.7-% 44,857.3  49,684.3 حجم املبيعات بالطن

28.9% 95,250.1  73,875.7 15.9% 24,051.0  20,743.8 مبيعات محلية

24.9-% 83,261.4  110,798.1 28.1-% 20,806.3  28,940.5 مبيعات تصديرية

مصر لصناعة الزجاج 

35.2% 328.8  243.2 38.7% 80.1  57.7 اإليرادات

61.2% 130.6  81.0 171.2% 33.8  12.5 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

24.6% 101,703.8  81,605.3 32.4% 25,403.7  19,181.0 حجم املبيعات بالطن

25.2% 69,687.4  55,671.3 19.2% 18,257.6  15,321.0 مبيعات محلية

23.5% 32,016.4  25,934.0 85.1% 7,146.1  3,860.0 مبيعات تصديرية

املتحدة للمسابك )نتائج مجمعة(

 32.1  38.1 %18.5 143.5  136.3 %-5.0

125.0% 18.6  11.0 105.6% 4.6  1.7 �األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

املتحدة للمسابك )مصانع(

5.0-% 136.3  143.5 18.5% 38.1  32.1 اإليرادات

125.0% 18.6  )74.4(105.6% 4.6  )82.9(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

العامرية للصناعات املعدنية

6.2-% 38.8  41.3 26.2-% 10.1  13.7 اإليرادات

15.5% )8.2( )9.7(1.3% )1.8( )1.8(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

اإلسكندرية ملسبوكات السيارات )مليون يورو(

10.1-% 11.4  12.7 43.7-% 2.2  4.0 اإليرادات

44.2% )3.1( )5.5(57.3% )0.9( )2.0(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

فاينانس أنليميتد )إجمالي(

19.3-% 206.1  255.5 15.3% 61.0  52.9 اإليرادات

66.3-% 30.6  90.8 980.9% 15.1  1.4 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

فاروس القابضة

10.0-% 39.2  43.5 50.5-% 4.9  9.8 اإليرادات

184.6% 1.6  0.6 77.9% )4.9( )2.7(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

تنمية 

0.5% 66.0  65.7 21.4% 18.2  15.0 اإليرادات

164.2-% 4.5  )7.1(106.7-% 0.6  )8.3(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

البنك السوداني املصري )مليون جنيه سوداني(

24.1-% 83.7  110.3 23.6% 32.5  26.3 اإليرادات

45.4-% 39.8  72.9 42.2% 16.6  11.7 الربح التشغيلي

تعد شركة مينا جالس إحدى الشركات ذات األغراض اخلاصة )SPV( والتي تقوم بتجميع 100% من نتائج شركة سفنكس للزجاج و31.8% من نتائج شركة مصر لصناعة الزجاج فوق بند األرباح   *
التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك. 

توقفت الشركة عن جتميع النتائج املالية من شركة اإلسكندرية ملسبوكات السيارات وشركة العامرية للصناعات املعدنية باعتبارها استثمارات متاحة للبيع اعتبارًا من ديسمبر 2012، وبناء   **
عليه قامت الشركة بإعادة تبويب النتائج املالية اخلاصة بالربع األخير من عام 2012 حتى تعكس ذلك التوجه.
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

 

 النتائج المالية المجمعة

حصتها بمعظم الشركات التابعة في لزيادة مليار جم  1.52ال بقيمة قامت شركة القلعة باستخدام حصيلة زيادة رأس الم

وحيث أن معظم  .التحول االستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضةويأتي ذلك في ضوء  خمسة قطاعات استراتيجية

 للعام.فلن يظهر تأثيرها كامال على حساب األرباح والخسائر المجمع  4151تمت في نهاية ديسمبر  اإلستحواذات قد

المحققة والخسائر تجميع األرباح لحقوق المساهمين طريقة لوفقا  المالية المجمعة  القوائمقامت شركة القلعة بإعداد قد لذا فو

وشركة توازن )الطاقة( وشركة مشرق )الطاقة( شركة طاقة عربية )الطاقة( الية، وهي الرئيسية التمن الشركات التابعة 

)النقل( وشركة أسكوم )التعدين( ومجموعة أسيك القابضة )األسمنت(، فضال  عن الشركات وشركة نايل لوجيستيكس 

جالس وركس وفاينانس أنليميتد وبنيان للتنمية والتجارة والمتحدة للمسابك  اتالتابعة غير الرئيسية والمتمثلة في شرك

ا بأن شركة القلعة تقوم بتجميع النتائج المالية بالكامل من الشركات ذات  كذلك)األغذية( عمليات شركة وفرة  وتنوير، علم 

 .SPVsالخاصة األغراض 

ومن جانب آخر تقضي القواعد المحاسبية بأن تعكس الميزانية المجمعة لشركة القلعة صافي األصول المستحوذ عليها حتى 

األصول صافي  4151ر ديسمب 15، ومن ثم تتضمن ميزانية شركة القلعة للسنة المالية المنتهية في 4151ديسمبر  15

المجمعة من شركات طاقة عربية ومشرق والشركة المصرية للتكرير في قطاع الطاقة، وشركة نايل لوجيستيكس في قطاع 

الشركات التابعة غير الرئيسية والمتمثلة في شركات جالس النقل، ومجموعة أسيك القابضة في قطاع األسمنت، فضال  عن 

في قطاع األغذية شركة وفرة باإلضافة إلى وركس وفاينانس أنليميتد وبنيان للتنمية والتجارة والمتحدة للمسابك وتنوير، 

 .SPVsالشركات ذات األغراض الخاصة  كذلك

من الشركات التابعة لعدد المالية للقوائم تعكس التجميع الكامل س 4152وتجدر اإلشارة إلى أن ميزانية الربع األول من عام 

، والشركة المصرية للتكرير وشركة نايل لوجيستيكس ومجموعة أسيك القابضة وشركة مشرق( ومنها شركة طاقة عربية 

ا بأن شركة القلعة ، الشركات التابعة غير الرئيسية والمتمثلة في شركات فاينانس أنليميتد وبنيان للتنمية والتجارةوكذلك  علم 

توازن  وأسكوم  إلى  أسلوب حقوق المساهمين لتجميع األرباح والخسائر المحققة من الشركات التابعة الرئيسيةستواصل 

 جالس وركس وجراندفيو وتنوير. الرئيسيةغير الشركات التابعة جانب 

، وهو انخفاض سنوي 4151 عاممليون جم خالل  182.9سجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة 

بمعدل  تحسنجم خالل الربع األخير منفرد ا وهو  مليون 548.1 المجمعةخسائر ال صافي بلغ في حين  ،%21.4بمعدل 

القلعة عن تجميع حصتها من نتائج  شركةتوقف العام السابق. ويرجع جزء كبير من هذا التحسن إلى  عن% 12.9

 القابضة والشركة المتحدة للمسابك وفقا  للقواعد المحاسبية . مجموعة أسيك

 المتحدة والشركة القابضة أسيك مجموعة نتائج من القلعة حصة إلدراج المجمعة المالية النتائج تبويب إعادة حالة وفي

 العام عن% 44.5 بنسبة تحسن وهو، 4151 عام خالل جم مليون 122.2 سيبلغالخسائر المجمعة  صافيفإن  للمسابك،

للمستحقات المتأخرة من أحد دوالر أمريكي  مليون 519.5 قدره اضمحاللصافي  تسجيلوذلك على الرغم من  السابق،

 .4151 عام خاللالمشروعات غير الرئيسية في قطاع البترول والغاز الطبيعي 

، 4151عام  مناألخير  الربعمليون جم خالل  519وسجلت النتائج المالية المجمعة بعد إعادة التبويب صافي خسائر بقيمة 

فيما يعكس تطور أداء الشركات  ،4154 عامالفترة من  نفسجم خالل  مليون 482.9 مقابل% 22.4بنسبة  تحسنوهو 

 التابعة. واالستثمارات

تم استبعاد الخسائر الخاصة بمجموعة أسيك القابضة )شركة تابعة رئيسية( والشركة المتحدة للمسابك )شركة تابعة غير 

ا من الربع األول من عام  ، وذلك طبقا  للقواعد المحاسبية التي تقضي بعدم تسجيل خسائر إضافية من 4151رئيسية( اعتبار 

ا بأن أغلب الخسائر الخاصة أحد األطراف ذات العالقة لو أن تلك الخس ائر تجاوزت التكلفة االستثمارية األصلية، علم 

بمجموعة أسيك القابضة ترجع إلى تسجيل خسائر غير نقدية من فروق أسعار العملة بشركة أسمنت التكامل في السودان 

فاض قيمة الجنيه انخوتجميع تلك الخسائر ضمن نتائج مجموعة أسيك القابضة على مدار العامين الماضيين عقب 

السوداني. وقد قررت إدارة الشركة أن تقوم بإجراء إعادة التبويب من أجل إظهار النتائج الخاصة بمجموعة أسيك القابضة 

والعام  األخيروالربع الثالث والشركة المتحدة للمسابك سعي ا لتقديم صورة أكثر دقة عن أداء استثمارات المجموعة في الربع 

 .كامال   4151المالي 
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 إلى عدة عوامل نتناولها على النحو التالي:الشركة خالل فترة التقرير  أداءرجع يو

 :مليون جم خالل  411.1بلغ صافي الخسائر بعد إعادة التبويب  صافي الخسائر من الشركات التابعة الرئيسية

مليون جم. ويرجع  191.2% عن خسائر العام الماضي والتي بلغت %21.1، وهو تحسن بنسبة 4151عام 

 ذلك إلى تحسن مستويات الربحية بمجموعة أسيك القابضة.

  4151مليون جم خالل عام  11.5 الخسائربلغ صافي  الشركات التابعة ذغير الرئيسية:)خسائر(  أرباحصافي 

 المتحدة الشركة أنشطة تطور. ويعكس هذا التحسن 4154مليون جم في عام  55.5مقارنة مع خسائر بقيمة 

 .مسابكلل

 :مليون جم تمثل أغلبها في تكلفة االضمحالل اإلضافي  519.5سجلت الشركة خسائر بقيمة  صافي االضمحالل

مشروع الشركة تسجيل اضمحالل كامل ألصول المقرر على مستحقاتها من األطراف ذات العالقة على خلفية 

 البترول والغاز الطبيعي.الوطنية للبترول، وهي إحدى الشركات التابعة غير الرئيسية في قطاع 

 :4151 عام خالل خسائر فروق أسعار العملة منمليون جم  12.9بقيمة  خسائرتشمل  حسابات متفرقة أخرى ،

نتيجة تغير أسعار صرف العمالت األجنبية وتأثير ذلك  4154خالل عام مليون جم  52.1مقابل خسائر بقيمة 

  األطراف ذات العالقة والشركات التابعة والشقيقة.على الحسابات المقومة بالدوالر واليورو بين 



حتليل القوائم املالية اجملمعة

الربع الثالث 2013 
)بعد إعادة التبويب(*

الربع األخير 2013 
)بعد إعادة التبويب(*

عام 2013 الربع األخير 2012
)بعد إعادة التبويب(*

عام 2012 

 )66.40( 10.49  )23.81( 1.19  0.43 صافي األرباح غير اجملمعة

 )109.63( )77.44( )56.85( )18.51( )23.73(خصومات بني األطراف ذات العالقة **

 )176.03( )66.95( )80.66( )17.32( )23.30(صافي األرباح غير اجملمعة بعد إعادة التبويب

 )24.29( )52.73( )7.00( )29.64( )8.67(شركة نايل لوجيستيكس

 )1.98( )4.66( 1.13  )0.70( )1.46(شركة توازن

 )3.69( )3.89( )0.91( )0.46( )0.74(شركة مشرق

 )321.25( )143.70( )131.57( )29.90( )41.43(مجموعة أسيك القابضة

 )25.75( )19.11( )24.39( )4.96( )10.25(شركة أسكوم

 40.46  26.03 9.04 5.74  7.76 شركة طاقة عربية

 )55.38( )36.21( )11.68( )18.63( )5.25(شركة وفرة

 )3.49( )3.05( )1.38( )1.04( )0.57(شركة أفريكا ريل وايز

 4.64  3.85  5.56  0.63  0.89 استثمارات أخرى

 )390.73( )233.49( )161.20( )78.97( )59.73(صافي األرباح / اخلسائر من الشركات التابعة الرئيسية

 19.36  4.96  )2.23( 1.74  11.15 شركة فاينانس أنليميتد

 )18.78( )19.30( )4.89( )3.37( )5.78( شركة بنيان 

 )14.41( )8.99( )6.09( 0.48  0.70  شركة تنوير 

 )44.14( )18.86( )20.35( )0.65( )4.06( الشركة املتحدة للمسابك 

 )7.18( )7.49( )3.18( )11.67( 1.42  شركة جالس وركس 

4.64 )5.94( )0.37( )4.91( )0.39( استثمارات أخرى 

 )66.62( )55.62( )37.11( )18.38( 3.06 صافي األرباح / اخلسائر من الشركات التابعة غير الرئيسية

 )1.50( )139.10( 19.14  )2.69( )30.67( صافي االضمحالل 

 )67.47( )52.29( )25.03( )41.67( )17.54( متفرقات )أخرى( ***

 )702.36( )547.44( )284.86( )159.03( )128.17( اخلسائر اجملمعة 

*           يهدف إعادة التبويب إلى إدراج مجموعة أسيك القابضة إلى صافي األرباح / اخلسائر من الشركات التابعة الرئيسية، وإدراج الشركة املتحدة للمسابك إلى صافي األرباح / 
اخلسائر من الشركات التابعة غير الرئيسية. 

**      متثل اخلصومات أتعاب االستشارات والفائدة الدائنة بني الشركات الشقيقة واألطراف ذات العالقة.
***  تتضمن املتفرقات اخلسائر من فروق أسعار الصرف وصافي األرباح التمويلية املستحقة من بعض الشركات التابعة.



قائمة الدخل اجملمعة

الربع األخير 
2012

العام املالي 
2012

الربع األول 
2013

الربع الثاني 
2013

الربع الثالث 
2013

الربع األخير 
2013

العام املالي 
2013

 102.45  50.30  21.73  15.52  14.91  63.10  15.45 أتعاب االستشارات

 )71.88( )42.05( )5.84( )12.53( )11.46( )387.85( )187.02(احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة

 2.06  )1.01( )1.06( 2.14  2.00  )25.18( )9.24(إيرادات )خسائر( أخرى

 32.63  7.23  14.82  5.13  5.44  )349.93( )180.80(إجمالي اإليرادات

 )208.60( )76.32( )37.36( )41.89( )53.03( )227.83( )96.55(املصروفات التشغيلية

 )136.69( )29.35( )29.87( 5.80  )83.26( )54.68( )14.24(مصروفات أخرى

األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

)291.59( )632.44( )130.85( )30.96( )52.41( )98.44( )312.66( 

 )18.19( )7.84( )3.38( )3.57( )3.40( )14.30( )3.50(اإلهالك

 )330.85( )106.29( )55.79( )34.53( )134.25( )646.74( )295.09(األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد

 )54.09( )22.30( )26.84( )12.76( 7.81  )54.52( 10.53 صافي أرباح )تكلفة( التمويل

 )384.94( )128.58( )82.63( )47.29( )126.44( )701.26( )284.56(أرباح )خسائر( الفترة

 0.07  0.11  )0.05( )0.01( 0.02  )1.07( )0.31(ضرائب مؤجلة

----- )0.03( 0.00 ضرائب الدخل

 )384.87( )128.47( )82.68( )47.30( )126.42( )702.36( )284.86(أرباح )خسائر( الفترة بعد الضرائب

منسوبة إلى

)374.66( )125.60( )80.74()43.97()124.35()691.74( )281.93 (مساهمو األغلبية

)10.21( )2.88( )1.94( )3.33 )2.07()10.62( )2.93( مساهمو األقلية

)384.87()128.47()82.68()47.30()126.42()702.36()284.86(صافي أرباح )خسائر( الفترة



امليزانية اجملمعة

العام املالي 2013العام املالي 2012مليون جنيه مصري

 16,112.43  256.61 أصول ثابتة )صافي(

 2,093.80  3,242.59 استثمارات عقارية

330.75  822.15 قروض لشركات ذات العالقة

 -    0.69 أصول ضريبية مؤجلة

 877.03-أصول غير ملموسة

 2,984.51 -الشهرة

 389.06-عمالء وأوراق قبض

 181.88 -أصول حيوية

 745.20-أصول أخرى

 23,714.67  4,322.04 إجمالي األصول غير املتداولة
 215.84  3.89 استثمارات

 399.21  1,193.2 قروض لشركات ذات العالقة

 1,020.34 -اخملزون

 969.59 -أرصدة دائنة أخرى

 58.36 -أصول أخرى

 898.68 -مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 613.03 -أصول محتفظ بها لغرض البيع

 2,149.93  255.2 النقدية وما في حكمها

 6,324.98  1,452.32 إجمالي األصول املتداولة

 30,039.65  5,774.36 إجمالي األصول

 4,358.12  4,358.13 رأس املال املدفوع

 374.19  207.46 احتياطيات

 2,323.16 -أرصدة دائنة للمساهمني

 )2,656.14( )2,022.91(أرباح محتجزة

 )374.66( )691.74(صافي )خسائر( أرباح الفترة

 4,024.68  1,850.94 إجمالي حقوق امللكية املنسوبة ملساهمي األغلبية

 8,699.06  438.25 إجمالي حقوق امللكية املنسوبة ملساهمي األقلية

 12,723.74  2,289.19 إجمالي حقوق امللكية

 6,783.02  1,923.02 قروض طويلة األجل

 147.58  10.79 التزامات طويلة األجل

 130.75 -التزامات ضريبية مؤجلة

 524.65 -مستحق لألطراف ذات العالقة

 7,586.00  1,933.81 إجمالي االلتزامات غير املتداولة

 2,297.63  543.27 اجلزء املستحق من القروض طويلة األجل

CCP 110.77  255.98 مستحق لشركة 

 834.35 -بنوك - سحب على املكشوف

 3,263.68 -دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 2,123.12  539.22 املستحق لألطراف ذات العالقة

 623.19 -التزامات محتفظ بها بغرض البيع

 477.16  212.90 اخملصصات

 9,729.91  1,551.36 إجمالي االلتزامات املتداولة

 30,039.65  5,774.36 إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

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

 

 

 قائمة الدخل المجمعة

 

الربع المالي المنتهي في  المبالغ مدرجة بالمليون جم

13/31/1031 

الربع المالي المنتهي في 

13/31/1031 

فروق 

 التبويب

 تفسير فروق التبويب

كما هو وارد بتقرير مجلس  كما هو وارد بالميزانية 

 اإلدارة

  

  11 514.21 514.21 أتعاب االستشارات

حصة الشركة في )خسائر( أرباح 

 شركات شقيقة

25.88- 25.88- 11  

  11 4.15 4.15 إيرادات أخرى

  11 11.21 11.21 إجمالي اإليرادات

تم فصل مصروف اإلهالك الخاص  58.59 -418.51 -445.81 مصروفات التشغيل

 باألصول الثابتة في بند منفصل

  11 -515.59 -515.59 مصروفات أخرى

الخسائر قبل خصم الضرائب 

 والفائدة واإلهالك واالستهالك

110.31- 131.22- 58.59  

تم فصل مصروف اإلهالك الخاص  -58.59 -58.59 11 اإلهالك

 الثابتة في بند منفصلباألصول 

الضرائب  مالخسائر قبل خص

 والفائدة

110.31- 110.31- 11  

  11 -12.19 -12.19 بالصافي –إيرادات )تكلفة( التمويل 

  11 -182.92 -182.92 الخسائر قبل خصم الضرائب

  11 1.12 1.12 ضرائب مؤجلة

صافي خسائر العمليات المستمرة 

 بعد الضرائب

182.82- 182.82- 11  

  11 122.55 122.55 حقوق األغلبية

  11 51.45 51.45 حقوق األقلية

  11 182.82 182.82 خسائر الفترة
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

 )كما ورد بالميزانية مقابل تقرير مجلس اإلدارة(المجمعة تسويات الميزانية 

 التبويبتفسير فروق  فروق التبويب 13/31/1031 13/31/1031 المبالغ مدرجة بالمليون جم

   تقرير مجلس اإلدارة الميزانية 

ستثمارات عقارية ومشروعات تحت التنفيذ إلى اتم أضافة  51419.18 55554.21 1911.11 أصول ثابتة )صافي(

 بند األصول الثابتة

 تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند األصول الثابتة -182.15 11 182.15 ةستثمارات عقاريا

 تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند األصول الثابتة -9841.12 11 9841.12 مشروعات تحت التنفيذ

  11 111.21 111.21 قروض لشركات ذات عالقة

  11 4191.81 4191.81 اجمالي االستثمارات

  11 822.11 822.11 أصول غير ملموسة )بالصافي(

  11 4982.15 4982.15 الشهرة

  11 585.88 585.88 أصول حيوية

   189.15 189.15 وأوراق قبض )بالصافي(عمالء 

  11 221.41 221.41 استثمارات أخرى ومشتقات مالية

  11 11232.22 11232.22 إجمالي األصول ذغير المتداولة

  11 5141.12 5141.12 المخزون بالصافي

 تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند أصول أخرى -44.11 11 44.11 أصول حيوية

 تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند أصول أخرى -11.81 11 11.81 التنفيذأعمال تحت 

ستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح ا

 والخسائر

 

451.82 451.82 11  

  11 199.45 199.45 (يالمستحق على األطراف ذات العالقة )بالصاف

  11 898.58 898.58 (يعمالء وأوراق قبض )بالصاف

  11 959.19 959.19 (يوأرصدة مدينة أخرى )بالصافمدينون 

  11 4529.91 4529.91 حكمها يالنقدية وما ف

  11 551.11 551.11 أصول محتفظ بها بغرض البيع

تم أضافة أصول حيوية و أعمال تحت التنفيذ  إلى بند أصول  18.15 18.15 11 أصول أخرى
 أخرى

  00 2112.33 2112.33 إجمالي األصول المتداولة

  00 10013.21 10013.21 إجمالي األصول

  11 2118.51 2118.51 رأس المال المدفوع

  11 122.59 122.59 احتياطيات

  11 -4515.52 -4515.52 أرباح محتجزة

  11 -122.55 -122.55 صافي)خسائر( أرباح الفترة

   3203.11 3203.11 إجمالي حقوق الملكية )حقوق األذغلبية(

  11 1111.32 1111.32 أرصدة دائنة للمساهمين

  11 3233.02 3233.02 إجمالي حقوق الملكية )حقوق األقلية(

   31211.22 31211.22 إجمالي حقوق الملكية

  11 5281.14 5281.14 قروض طويلة األجل

  11 522.18 522.18 التزامات طويلة األجل

  11 142.51 142.51 قروض مستحقة لألطراف ذات العالقة

  11 511.21 511.21 التزامات )أصول( ضريبية مؤجلة

  11 2132.00 2132.00 إجمالي االلتزامات ذغير المتداولة

  11 812.11 812.11 سحب على المكشوف –بنوك 

  11 4492.51 4492.51 قروض قصيرة األجل

تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى بعد   -422.12 11 422.12 مستحق لألطراف ذات العالقة

 -فصل رصيد المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة 
بند  يتمويل للشركة ف يوالمتمثلة طبيعتها ف CCPشركة 

 مستقل

 -تم فصل رصيد المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة  CCP 11 551.22 551.22مستحق لشركة 
في بند  والمتمثلة طبيعتها في تمويل للشركة CCPة شرك

 مستقل

  11 1451.58 1451.58 موردون وأوراق دفع

تم أضافة المستحق لألطراف ذات العالقة بعد  فصل رصيد  551.11 4541.54 5919.84 دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 CCPشركة  -المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة 

تمويل للشركة الى بند دائنون وأرصدة  يوالمتمثلة طبيعتها ف
 دائنة أخرى

  11 222.55 222.55 مخصصات

  11 541.59 541.59 التزامات محتفظ بها لغرض البيع

  00 3213.33 3213.33 إجمالي االلتزامات المتداولة

  00 10013.21 10013.21 إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
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  األعمال نتائج تقرير

 1031ديسمبر  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 4152مايو  51 في القاهرة

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 البيانات المستقبلية )إبراء اليمة(

البيانات الواردة في هذه الوثيقة ال تعد حقائق تاريخية، حيث تم تأسيسها على التوقعات والتقديرات الحالية، وآراء ومعتقدات 

شركة القلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، ومخاطر مؤكدة وغير مؤكدة، وعوامل أخرى، 

وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "األهداف" أو 

"البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، 

و "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أ

وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه االهداف 

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

 

 

 

 لبورصة المصرية كود ا

CCAP.CA 

 

 

 الستفسارات المساهمين والمحللين

 

 العالقات اإلعالمية

 األستاذ / عمرو القاضي

 رئيس عالقات المستثمرين

akadi@citadelcapital.com 

 +41 4 4295 2221ت  : 

 +41 4 4295 2228ف  : 

 حمودةاألستاذة / غادة 

رئيس قطاع التسويق واالتصاالت والهوية 

 المؤسسية

ghammouda@citadelcapital.com 

 +41 4 4295 2221ت : 

 +41 4 4295 2228ف : 

 +41 51 5554 1114م   : 
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