
    

 

1 
 

 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

 تقرير مجلس اإلدارة

 2017مارس  31المالية المنتهية في الفترة شركة القلعة تعلن نتائج 
 

 

 المؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة
 

 2017من عام األول الربع 

 اإليرادات

 مليار جنيه 2.1

 (2016من عام األول خالل الربع  ممليار ج 1.7)

 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 مليون جنيه 165.7

 (2016 عام مناألول  الربع خالل مج مليون 143.2)

 صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية

 جنيه ارملي 383.5

 (2016من عام األول خالل الربع  ممليون ج 281.7)

 

 

 (2017مارس  31المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة )
 

 إجمالي األصول
 مليار جنيه 77.8

 (2016نهاية عام  جممليار  73.2)

 ةإجمالي حقوق الملكي

 مليار جنيه 14.9

 (2016 عام نهاية مج مليار 16.4 مقابل)

 

 

وهي شااركة رائدة في اثااتاماراط ال ااة والبنية  –( CCAP.CA)كور البورصااة المياارية )انعقد مساااا اليوا اجتمام مسلإ ارارة شااركة القلعة 

 2.1، حيث ملغت اةيراراط 2017مارس  31األثاااثاايةا وااا مسلإ اةرارة مادتمار القوائم المالية المسمعة والمسااتقلة للفترة المالية المنتهية في 

مليون جنيه خالل الرمع  383.5صافي خسائر مقيمة  ا وتكبدط الشركة%22، مزيارة ثنوية ادرها 2017مليار جنيه خالل الرمع األول من داا 

ا مولأفريكا ريل وايز ومشااروم ريزاينبوليإ مليون جنيه من شااركة  225.6مقيمة منها خسااائر العملياط رير المسااتمرة  ،2017األول من داا 

 ا2017سنًا ملحوًظا خالل الرمع األول من داا ثتشهد تحالقلعة القوائم المالية لشركة كانت المستمرة وفي حالة اثتبعار خسائر العملياط رير 

 درض ثم ،2017 مارس 31 في المنتهية المالية للفترة المسمعة النتائج دلى اةرارة وتعليق والتشااغيلية المالية المؤشااراط أمرز درض يلي وفيما

 القلعة لشااركة الكاملة المالية القوائم تحميل ويمكنا 2017 داا من األول الرمع ومسااتسداط لنتائج اةرارة وتحليالط المتممة لإليضاااحاط اضااافي

 ir.qalaaholdings.com: اةلكتروني المواع زيارة دبر
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  المؤشرات المالية والتشغيلية

  مليار جنيه خالل الربع األول من عام  2.1لتبلغ  %22بمعدل سنوي ارتفعت إيرادات شركة القلعة

 2016مليار جنيه خالل الربع األول من عام  1.7مقابل  2017

ويعكإ نمو اةيراراط المررور اةيسامي لخ ة اةصاااااااالا ا اتياااااااار  التي تتبناها الحكومة 

الميرية، والتي تبلورط محاورها الرئيسية في تخفيض ردم ال ااة وتحرير ايمة السنيه مقامل 

ثلة العمالط األجنبية، وهو ما انعكإ ميورة ايسامية دلى أراا ا ثتاماراط الرئيسية التامعة 

من اجمالي  %44عة، حيث احتل ا ام ال ااة صااادارة اةيراراط المسمعة منسااابة مسااااهمة للقل

 ا  %32ايراراط القلعة خالل الرمع األول، ويليه ا ام األثمنت منسبة 

خالل الرمع األول في ضااوا  %42واد شااهدط ايراراط شااركة  ااة درمية نمًوا ثاانويًا ممعدل 

ن الشااااركة دن مبيعاط المنتساط البترولية م تتقاضااااا  ذ النمو الهامش و زيارة أثااااعار الواور

كما أرى تقليص الددم الى زيارة ال لب دلى حلول ال ااة البديلة التي  اخالل ا ام التساااااااويق

شااااركة توازن لتغذية المشااااروداط كايفة ا ثااااتهالف، مال المخلفاط الزرادية والواور  تقدمها

خالل الرمع األول من  %178الشااااركة ممعدل المشااااتق من المخلفاط، ومالتالي افزط ايراراط 

 %51وارتفعت أيًضا ايراراط شركة أثكوا التامعة للقلعة في ا ام التعدين منسبة  ا2017داا 

ارارة أنشاااا ة خدماط وأثااااعار حيث اامت الشااااركة مزيارة  2017خالل الرمع األول من داا 

 ا الواورارتفام أثعار في ضوا المحاجر في السوق المير  

ومن جانب آخر مدأط مزارم رينا في جني ثمار اثااااتراتيسية ادارة الهيكلة التي مدأ ت بيقها في 

، حيث رصاادط الشااركة تحساان مؤشااراط األراا المالي والتشااغيلي 2016الرمع الااني من داا 

مو ما انعكإ في ن تغذية ا يع األمقار، وهوأثااااليب مفضااال تعزيز الكفااة التشاااغيلية وتحساااين 

ثنو   شغيلية ابل خيم الضرائب  %26انتاج الحليب الخاا ممعدل  ًضا ارتفام األرماا الت وأي

وتوضااااا  ا 2017خالل الرمع األول من داا  %173والفوائد واةهالف وا ثاااااتهالف منسااااابة 

ة ى رراثدل اةرارة أن ا ثتراتيسية التي تنتهسها ما زالت ايد التنفيذ، حيث تعمل اةرارة حاليًا

 الزرادية خالل الفترة المقبلةاالمحاصيل  يةانتاجلزيارة  اآللياط الالزمة

  باضةةاراا األنشةةاة التشةةغيلية في مصةةنع  أرباح الشةةركات التابعة والشةةقيقةتأثرت حصةةة القلعة من

خاوط اإلنتاج بشةةكل متكرر  توقفزهانة التابع لشةةركة أسةةيس لتسةةمنت بالجزائر  وىلس علة خلفية 

 13.4وتوقف النشةةةاط اإلنتاجي بالمصةةةنع طوال شةةةهر فبراير  وبالتالي تكبدت القلعة خسةةةائر بقيمة 

 . 2016مليون جنيه مقابل األرباح المحققة خالل الربع األول من عام 

  جنيه  مليون  165.7بلغت األرباح التشةةةغيلية قبل خصةةةم الضةةةرائب والفوائد واإلهالك واالسةةةتهالك

بفضل قوة األداء المالي والتشغيلي  2017خالل الربع األول من عام  %16وهو نمو سنوي بمعدل 

 لالستثمارات الرئيسية في قااعات الااقة والتعدين.

األرماا التشغيلية ابل خيم الضرائب والفوائد واةهالف وا ثتهالف ثتسسل نمًوا اويًا وكانت 

 اض رابلو  حالة التبا ؤ التي واجهت مسمودة أثيك القامضة خالل الرمع األول دلى خلفية 

 دن أثااافر ماوهو  مالسزائر، وزهانة مالساااوران التكامل أثااامنت ميااانعي في النشاااا  اةنتاجي

 الشركة ومالتالي انعكإ ذلك دلى القوائم المالية المسمعة لشركة القلعةارمحية  تقليص

 ارتفاع وهو  2017الربع األول من عام  خالل جنيه مليون 207.1 البنكية الفائدة مصروفات بلغت 

ديون المصةةروفات الفائدة البنكية إلة تأثير تعويم الجنيه علة  ارتفاع. ويرجع %59 بنسةةبة سةةنوي

 .علة مستوى القلعة واستثماراتها التابعة بالدوالر األمريكيالمقومة 

  بينمةةا بلغةةت 2017مليون جنيةةه خالل الربع األول من عةةام  17.2بلغةةت تكةةاليف االضةةةةةةةمحالل  

 .%52مليون جنيه  ويمثل ىلس ارتفاًعا بنسبة  39.5المخصصات 

مليون جنيه  17.2 مقيمة مخيااياااط متكوين درمية  ااةترجع زيارة المخيااياااط الى اياا 

امن دمالا الشاااااركة في من قة نبق )شااااارا الشاااااي (  المشاااااكوف في تحيااااايلها لديونل  وأيضاااااً

 امليون جنيه 20.1مسمودة أثيك القامضة مقيمة  اطمخيي

 

 اإليرادات المجمعة
 2017الربع األول 
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  مقابل  2017يه خالل الربع األول من عام مليون جن 225.6بلغت خسةةائر العمليات رير المسةةتمرة

 .2016مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام  95.5

كا ريل وايز ترجع الزيارة الملحوظة م ياط رير المساااااااتمرة الى شاااااااركة أفري  خساااااااائر العمل

 ا(مليون جنيه 16مول )، ماةضافة الى مشروم ريزاينبوليإ (مليون جنيه 209.5)

   مليون جنيه خالل الربع  383.5سجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة

 .2016مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام  281.7  مقابل 2017األول من عام 

 باسةةةةةةةتثناء) 2017 مارس 31 في جنيه مليار 9.95 القلعة لشةةةةةةةركة المجمعة الديون إجمالي بلغ 

 ديون وبلغت. 2016 ديسةةةمبر نهاية في جنيه مليار 9.71 مقابل( للتكرير ريةالمصةةة الشةةةركة ديون

 في جنيه مليار 30.4 مقابل  2017 مارس بنهاية جنيه مليار 34.2 للتكرير المصةةةةةرية الشةةةةةركة

 .الماضي ديسمبر نهاية

 

 

ادارة تبويبها ضمن مند ا لتزاماط المحتفظ مها لغرض دقب تم اثتبعار ريون شركة ثكك حديد ريفت فالي من الرثم البياني أدال  * 

 ا2016البيع ادتباًرا من الرمع األول من داا 

  

 صافي الخسائر

 مليون جنيه()
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 2017مارس  31اإلدارة علة نتائج الفترة المالية المنتهية في  تعليق

ا اتيار  دلى المشهد مؤخًرا التي  رأط السذرية نسحت شركة القلعة في ا ثتفارة من التحو ط 

ة ، وخاصاااالتامعةثاااتاماراط ا التي تنفرر مها محفظة التنافساااية السذامة مقوماط في ميااار مفضااال ال

د تلبية ال لب المتزايتميز مقدرتها دلى الياااانادية واثااااتاماراط ال ااة والتعدين التي تمشااااروداط ال

ايراراط القلعة ممعدل  وهو ما انعكإ مررور  المباشااااار في نمو – لالثاااااتيرار العملية البدائل وتوفير

 ا2017خالل الرمع األول من داا  %22ثنو  

تامعة اد دزز من ادرة القلعة دلى توظي  معالم اةرارة تؤمن و أن تنوم محفظة ا ثاااااااتاماراط ال

التي تتبناها الحكومة الميااااارية في الوات الهيكلية اةصاااااالحاط وثااااا  الوااع ا اتياااااار  السديد 

تلك الت وراط لالمررور اةيسامي واد انعكإ  تدريسًيااال ااة تحرير أثاااااااعار مما في ذلك  ،الحالي

األراا المالي والتشااغيلي لشااركة  ااة درمية في ظل زيارة أثااعار الواور والكهرماا، دلى مؤشااراط 

ا شاااارك توازن التامعة في ا ام تدوير المخلفاط ونايل لوجيسااااتيكإ التامعة في ا ام النقل  تيوأيضااااً

فااة تعزيز كلثعيًا ثتراتيسية ا خدماط مااة متكاملة من األنش ة والتقدا كلتا الشركتين  ذا –النهر  

 دةثاارثااتساااهم في  البر  النقل تكلفة زيارة أن حيثوكذلك ا رتقاا ممنظومة النقل  ال ااةاثااتهالف 

 الوجيستيكإ نايل شركة تقدمها التي النهر  النقل خدماط وأهمها تكلفة أال مديلة وثائل الى التحول

، أثاااكوا شاااركةتحت مظلة  التياااديرية الياااناداطواألمر نفساااه ين بق دلى اثاااتاماراط القلعة في 

ها ادرتفضاااالً دن التي ازرارط تنافسااايتها مياااورة ملحوظة دلى السااااحة العالمية معد تعويم السنيه و

 في تدخل التي المساااااااتوررة اليااااااانادية للخاماط السورة دالية محليةال بدائلال  راالمتزايدة دلى 

 اوالحرارة اليوط لعزل الحديث البناا ت بيقاط

ااةرارة  أحرزطومن جهااة أخرى  ا تقاادمااً دلى مساااااااتوى القلعااة  دمااالاأل نموذج ت وير في ملحوظااً

مشركة مزارم رينا في ا ام حاليًا ، ويشمل ذلك خ ة ادارة الهيكلة السار  ت بيقها وشركاتها التامعة

األرذية واةنتاج الزرادي، حيث أثمرط ادارة الهيكلة اةرارية والتنظيمية دن تحسااااااان مؤشاااااااراط 

 االنتائج المالية لشركة مزارم ريناوهو ما انعكإ في تحسن الكفااة التشغيلية 

الرئيساااااية لتعظيم المررور التامعة أدمال الشاااااركاط ودلى هذ  الخلفية تت لع اةرارة الى ردم وتنمية 

  رأط التي السذرية التحو ط أناةرارة  وترى ااألوضام ا اتيارية الراهنةفي ا ار  ا ثتامار 

 الرئيسية، التامعة ا ثتاماراط صال  في تيب ثوف األخيرة اآلونة خالل ا اتيار  المشهد دلى

  2018 داا محلول المستهدفة الرمحية معد ط الى للوصول تسعى ومالتالي

 

 

 ******  

 في المنتهيااااة الماااااليااااة الفترة دن المسمعااااة والنتااااائج القلعااااة شاااااااركااااة ألراا اضااااااااااافي اثاااااااتعراض يلي فيمااااا

ا 2017 داا مناألول  الرمع ومستسداط لنتائج اةرارة وتحليالط المتممة اةيضاحاط الى ماةضافة 2017مارس  31

  ir.qalaaholdings.com اةلكتروني المواع زيارة دبر القلعة لشركة الكاملة المالية القوائم تحميل يمكن

 مةةةةحةةةةفةةةة ةةةةةتةةةةنةةةةوع الةةةة"

 قدرة من عزز يةاالسةةتثمار

 تةةوفةةيةةف عةةلةةة الةةقةةلةةعةةةة

التحوالت الجةةةةريةةةة التي 

طةةرأت عةةلةةة الةةمشةةةةةةةةهةةةد 

 وسةةةةةةةةةة االقةةةةتصةةةةةةةةةةادي 

 التي الهيكلية اإلصةةةةةةالحات

 المصةةةةرية الحكومة تتبناها

وخاصةةة  الحالي  الوقت في

 ".الااقة أسعار تحرير
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 أسلوا تجميع نتائج استثمارات شركة القلعة

 

 

 

  



قبل إعادة التبويببعد إعادة التبويب )1( النتائج الفعلية
الربع األول 2016الربع األول 2016الربع األول 2017

 1,731.8  1,731.8  2,114.6  اإليرادات 
 )1,388.5( )1,388.5( )1,707.9( تكلفة املبيعات 

 343.3  343.3  406.7 مجمل الربح 
 2.4  2.4  4.7 أتعاب االستشارات

 14.1  14.1  )13.4(احلصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
 359.8  359.8  398.0 إجمالي أرباح النشاط

 )210.8( )210.8( )257.1(مصروفات عمومية وإدارية
 3.4  3.4  29.6 صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 152.4  152.4  170.4 )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

 )9.2( )9.2( )4.7(مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة(
 143.2  143.2  165.7 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 )83.6( )103.8( )122.0(اإلهالك واالستهالك
 59.6  39.4  43.8 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )130.0( )130.0( )207.1(فائدة مصرفية مدينة
 )18.1( )18.1( )71.5(أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )0.5( )23.0( )55.1( فوائد قروض من املساهمني   
 21.0  21.0  25.3  دخل الفائدة 

 )1.7( )1.7( )1.1( مصروفات التأجير التمويلي 
 )69.7( )112.5( )265.8(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية

 19.5  19.5  -    أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )5.0( )5.0( )17.2( اضمحالالت 

 )17.5( )17.5( -    مصروفات إعادة هيكلة 
 )12.3( )12.3( )8.5( مكافآت نهاية اخلدمة 

 )1.3( )1.3( )2.4( مبادرات املسئولية االجتماعية 
 )25.9( )25.9( )39.5( مخصصات 

 )93.9( )95.5( )225.6( عمليات غير مستمرة * 
 )45.0( )64.5( 61.1  عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 

 )251.1( )314.9( )498.0(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب
 )41.8( )37.2( )48.6( الضرائب 

 )292.9( )352.2( )546.6(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية
 )50.2( )70.5( )163.0(  حقوق األقلية 

 )242.7( )281.7( )383.5(صافي أرباح )خسائر( الفترة

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

)1( مت تعديل ارقام املقارنة الحتساب فائدة قرض املساهمني جملموعة أسيك القابضة عن الربع األول من عام 2016، باإلضافة إلى احتساب اإلهالك و اإلستهالك للفوائض الناجتة عن إعادة تقييم األصول امللموسة وغير امللموسة لشركتي  طاقة عربية وأسكوم عند االستحواذ على حصص األغلبية 
منها.

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

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2017: دجلفا )أسيك القابضة(، إجنوي، مامز فودز )جذور(  
)3( أصوالً مت إعادة تبويبها وبيعها خالل 2016: مشرق للبترول، وتنمية للتمويل متناهي الصغر  



النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

  QH SPVsأسيك القابضة1 توازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير 
 نايل 

الربع األول 2017خصومات  متفرقات^^  وفرةجذورأسكوملوجيستيكس 

2,114.6 -55.9 2.1 151.8 268.7 23.6 677.3 93.2 842.1 ---اإليرادات 
)1,707.9(-)32.4()1.5()91.3()193.3()19.5()559.6()70.4()739.9(---تكلفة املبيعات 

406.7 - 23.5 0.6 60.5 75.4 4.0 117.7 22.8 102.2 - - - مجمل الربح 
4.7 )29.0(---------7.0 26.6 أتعاب االستشارات 

)13.4(0.2 ----- )13.6(---- -احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
398.0 )28.8(23.5 0.6 60.5 75.4 4.0 104.1 22.8 102.2 - 7.0 26.6 إجمالي أرباح النشاط

)257.1(31.2 )4.6()4.0()44.5()44.8()11.6()59.6()5.2()35.0()13.9()14.4()50.9(مصروفات عمومية وإدارية 
29.6 - )0.1(- 2.7 10.6 5.4 6.6 0.4 3.1 - 0.9 - صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

�األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
)قبل خصم التكاليف االستثنائية(

)24.3()6.4()13.9( 70.2 18.0 51.2)2.1( 41.2 18.7)3.4( 18.9 2.4 170.4

)4.7(-----------)4.7(مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 
165.7 2.4 18.9 )3.4(18.7 41.2 )2.1(51.2 18.0 70.2 )13.9()6.4()29.0(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  

)122.0()21.4()2.9(- )13.0()39.3()9.6()20.2()3.1()11.4()0.6(-)0.5(   اإلهالك واالستهالك 
43.8 )19.0(15.9 )3.4(5.7 1.9 )11.7(31.0 14.9 58.8 )14.5()6.5()29.5(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

)207.1(-)4.7(- )7.1()15.3()27.6()45.3()1.3()15.8(-)32.5()57.5(فائدة مصرفية مدينة 
 )71.5(---------)53.1()18.4(- أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

)55.1(121.4 )8.9(-- )2.0()7.2()106.3(---)52.1(-فوائد قروض من املساهمني
25.3 )127.4(- -- -- 0.5 - 36.7 2.3 54.2 58.9 دخل الفائدة 

)1.1(---- -)1.1(------مصروفات التأجير التمويلي 
)265.8()25.0(2.4 )3.4()1.4()15.4()47.5()120.1(13.6 79.8 )65.2()55.4()28.1(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود االستثنائية

-13.0 )1.1(--------)12.0(- أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
)17.2()18.3(- 0.8 )5.1(0.1 -)6.1(- --11.4 - اضمحالالت 

)8.5(------)3.8(-)1.5(--)3.2(مكافآت نهاية اخلدمة
)2.4(--------)1.0(--)1.4(مبادرات املسئولية االجتماعية 

)39.5(-- -0.4 )0.6()0.2()20.7(- )17.2(-)1.3(- مخصصات 
)225.6(9.5 )235.1(-- --- -----عمليات غير مستمرة ** 

61.1 0.3 5.4 - -)0.6(12.1 8.2 )0.4(3.2 )6.4(51.4 )12.1(عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
)498.0()20.5()228.4()2.6()6.1()16.5()35.6()142.5(13.2 63.3 )71.6()5.8()44.8(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

)48.6(4.8 0.4 -)3.1()2.8(- )15.1()2.5()30.5(-- -      الضرائب 
)546.6()15.7()228.0()2.6()9.1()19.3()35.6()157.6(10.7 32.8 )71.6()5.8()44.8(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

)163.0()133.1(-)0.2(- )3.7()7.8()24.3(5.0 10.5 )9.5(--     حقوق األقلية 
)383.5(117.4 )228.0()2.4()9.1()15.6()27.8()133.3(5.7 22.4 )62.1()5.8()44.8(صافي أرباح )خسائر( الفترة

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

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2017: دجلفا )أسيك القابضة(، إجنوي، مامز فودز )جذور(  
^^  تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك، ومشروع ديزاينبوليس مول )مينا هومز(، وشركة كروندال، وشركة سفنكس إيجيبت، ومشرق، وأفريكا ريل وايز

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



الطاقة 
 

 النقل والدعم األسمنت
األغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH نايل أسيك القابضة  توازن  طاقة عربية  املصرية للتكرير 
�عام 2016  متفرقات^^ وفرةجذور أسكوملوجيستيكس 

الربع األول خصومات / SPVs اإلجمالي العام
2017

العام املالي 
2016

األصول املتداولة
3,131.2  3,126.1 )3,345.9( 6,472.0  526.3 - 240.2  394.0  49.4  1,912.3  186.2  1,195.9  45.0  1,922.8  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

1,174.2  1,282.6 - 1,282.6  50.6 - 100.9  102.5  21.7  660.6  48.5  297.7 --مخزون 

6,631.4  6,484.4 599.7  5,884.7  3,807.0 - 86.6 -- 1,991.1 ----أصول محتفظ بها لغرض البيع 

2,837.0  5,654.4 4.8  5,649.6  2.2  0.2  9.1  18.3  7.1  167.0  14.7  1,098.5  4,324.2  8.2 النقدية وما في حكمها 

77.3  62.8 1.3  61.4  -   - 5.7 -- 55.7 - -   - -   أصول أخرى

13,851.2  16,610.3 )2,740.1( 19,350.4  4,386.1  0.2  442.6  514.9  78.2  4,786.7  249.5  2,592.1  4,369.2  1,931.0  إجمالي األصول املتداولة

         األصول غير املتداولة
53,878.8  55,981.4 689.2  55,292.1  44.7 - 749.0  1,160.7  691.1  1,080.4  92.1  554.4  50,888.2  31.5  أصول ثابتة

1,301.2  1,019.7 )8,156.4( 9,176.1  -   -- 0.2  -    425.5 - 0.7 - 8,749.7  استثمارات عقارية 

1,657.8  1,644.1 591.1  1,053.0  -   - -    610.8 - 4.4  32.6  405.1 -- الشهرة / أصول غير ملموسة 
2,493.0  2,498.5 )1,650.2( 4,148.8  220.5 - 272.6 -- 24.6  -    29.2  1,951.6  1,650.2  أصول أخرى 

59,330.8  61,143.7 )8,526.4( 69,670.0  265.3  -    1,021.6  1,771.8  691.1  1,534.9  124.7  989.4  52,839.8  10,431.5  إجمالي األصول غير املتداولة

73,182.0  77,754.0 )11,266.4( 89,020.4  4,651.4  0.2  1,464.2  2,286.6  769.3  6,321.6  374.2  3,581.6  57,209.0  12,362.4  إجمالي األصول

         حقوق امللكية
186.7 )1,157.3()17,249.3(16,091.9 )2798.8()1276.9(162.1  654.2 ) 365.1()2,523.3( 90.7  976.1  14,788.2  6,384.5  حقوق مساهمي الشركة القابضة

16,283.7 16,154.1 8,456.1 7,697.9 11.5 )25.9(-)42.2()158.2(1,614.1  49.8  343.8  5,905.1  -    حقوق األقلية 

16,470.5 14,996.7 )8,793.2(23,789.9 )2,787.3()1,302.8(162.1 612.0 )523.3()909.2( 140.5  1,319.9  20,693.3  6,384.5  إجمالي حقوق امللكية 

         االلتزامات املتداولة
5,793.5 5,684.3 530.9 5,153.3 70.0 23.6 45.9 286.4 556.2 446.8 40.8 328.9 -3,354.8  افتراض 

9,099.8 11,132.2 )1,468.6(12,600.8 700.8 1,275.0 954.7 587.7 585.5 3,382.7 132.4 1,291.0 2,125.2 1,565.8  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
681.5 738.3 29.9 708.4 14.0 4.4 26.1 24.8 9.2 263.9 46.0 266.4 -53.5  مخصصات                                                             

5,912.3 5,762.0 )775.5(6,537.5 6,112.0 -137.3 --288.2 -- -- التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

21,487.1 23,316.7 )1,683.3(24,999.9 6,896.8 1,303.0 1,164.0 898.9 1,150.8 4,381.7 219.2 1,886.3 2,125.2 4,974.0  إجمالي االلتزامات املتداولة

 االلتزامات غير املتداولة
34,234.3 38,442.9 1,803.7 36,639.2 1.0 - 104.6 613.7 - 583.8 -155.3 34,177.0 1,003.9  اقتراض 

47.4 37.8 )2,918.2(2,956.0 537.3 -0.0 155.5 141.7 2,121.6 ---- قروض املساهمني 
942.7 959.9 324.5 635.4 3.6 -33.5 6.5 - 143.7 14.5 220.1 213.5 - التزامات طويلة األجل 

35,224.4 39,440.6 )790.0(40,230.6 541.8 - 138.0 775.7 141.7 2,849.1 14.5 375.3 34,390.5 1,003.9  إجمالي االلتزامات غير املتداولة

56,711.6 62,757.3 )2,473.3(65,230.5 7,438.6 1,303.0 1,302.1 1,674.6 1,292.5 7,230.8 233.7 2,261.7 36,515.7 5,977.9  إجمالي االلتزامات

73,182.0 77,754.0 )11,266.4(89,020.4 4,651.4 0.2 1,464.2 2,286.6 769.3 6,321.6 374.2 3,581.6 57,209.0 12,362.4  إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

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

امليزانية اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 31 مارس 2017 )مليون جنيه مصري(
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

 

 األراا المالي والتشغيلي

، وصااااحب ذلك نمو األرماا التشاااغيلية 2017األول من داا  مليون جنيه خالل الرمع 935.3لتبلغ  %49ارتفعت ايراراط ا ام ال ااة ممعدل ثااانو  

األراا المتميز لشاااركة  ااة ا ويعكإ ذلك مليون جنيه خالل نفإ الفترة 88.2لتبلغ  %57ابل خيااام الضااارائب والفوائد واةهالف وا ثاااتهالف ممعدل 

ية في المتخيشركة توازن تحسن األراا المالي لةضافة الى وخاصة أنش ة تسويق وتوزيع المنتساط البترولية ومشروداط ا ام الغاز، ما ،درمية

  ا2016أضعاف مأرماحها التشغيلية مقارنة مالرمع األول من داا  4التي ثسلت نمًوا ممعدل وا ام تدوير المخلفاط 

 *اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 *التشغيلية األرباح
 (مليون جنيه)

  
 

 التغيير 2017الربع األول  201٦الربع األول  (ىلس رير إلة يشير ما بخالف جنيه مليون)

 %42 842.1 593.1 طاقة عربية | إيرادات

 %36 70.2 51.8 طاقة عربية | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %178 93.2 33.6 توازن | إيرادات

 %312 18.0 4.4 واإلهالك واالستهالكتوازن | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 

 

                                                
 ل ااةاتمال اةيراراط واألرماا التشغيلية لق ام ال ااة اةجمالي العاا لنتائج شركتي  ااة درمية وتوازن، وهي المشروداط العاملة في ا ام ا * 

 

 

٦
2

٦
.7

٩
٣

٥
.٥

16الربع األول  17الربع األول 

٥
٦

.2

٨
٨

.2

16الربع األول  17الربع األول 

 قااع الااقة
شركة ) وتوزيع الغاز ال بيعي وتسويق المنتساط البترولية االكهرماتوليد وتوزيع مشروداط تضم اثتاماراط ال ااة 

تحت اةنشاااا في مسال مشااروداط الالى جانب  (،)شااركة توازنتدوير المخلفاط الزرادية والمنزلية و (، ااة درمية

 الشركة الميرية للتكرير(اتكرير البترول )
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

 

  %62.5 –ملكية شركة القلعة 
 

 

 الضرائب خيم ابل التشغيلية األرماا ارتفام مع 2017 داا من األول الرمع خالل %42 ثنو  ممعدل درمية  ااة ايراراط نمو

 جنيه مليون 70.2 لتبلغ %36 منسبة وا ثتهالف واةهالف والفوائد

 

 األرماا ارتفام ذلك وصاااحب ،2017 داا من األول الرمع خالل %42 ثاانو  ممعدل نمو وهو جنيه مليون 842.1 درمية  ااة شااركة ايراراط ملغت

 ألنشاا ة المتميز األراا مفضاال الفترة، نفإ خالل جنيه مليون 70.2 لتبلغ %36 ممعدل وا ثااتهالف واةهالف والفوائد الضاارائب خياام ابل التشااغيلية

 االغاز ا ام ومشروداط البترولية المنتساط وتوزيع تسويق

 اإليرادات
 (مليون جنيه)

 األرباح التشغيلية
 (مليون جنيه)

  

 ،(اةيراراط اجمالي من %63 حوالي) 2017 داا من األول الرمع خاللالشااااركة  ايراراط صاااادارة البترولية المنتجات وتوزيع تسةةةةويق نشااااا  احتل

 الماضااي نوفمبر خالل الياارف ثااعر تحريرفي ضااوا  مبيعاطايمة النمو  ذلك ويعكإا %50 ثاانوية مزيارة جنيه مليون 532.4مساااهمته  ملغت حيث

ا وارتفعت %70 ممعدل التشااااحيم زيوط مبيعاط وارتفعت ،%10 منساااابة والسااااو ر البنزين مبيعاط ارتفعت حيث ال ااة، ردم تخفيض من أدقبه وما

 ارتفاموذلك مفضل  %157 ممعدلوهو نمو ثنو   جنيه مليون 23.9 بلغتل وا ثتهالف واةهالف والفوائد الضرائب خيم ابل التشغيلية األرمااأيًضا 

 للشااركة لتامعةا المح اط ددر ملغ التشااغيلي اليااعيد ودلىا الرم  دلى اةيسامي وتأثير  البترولية المنتساط مبيعاط دن الشااركة تتقاضااا   ذالالهامش 

مح اط جديدة ابل  10وتت لع الشااااااركة الى افتتاا  ا2016 داا من الفترة نفإ خالل مح ة 44 مقامل 2017 داا من األول الرمع خالل مح ة 46

 ا2017نهاية داا 

 معد ط ارتفاممفضاااااال  2017 داا من األول الرمع خالل %35، وهو ارتفام ثاااااانو  ممعدل جنيه مليون 202.1 الابيعي الغاز قااع ايراراطملغت 

 معدلم وا ثااتهالف واةهالف والفوائد الضاارائب خياام ابل التشااغيلية األرماا انخفضااتا ومن جانب آخر مكعب متر مليار لتبلغ %19 منساابة التوزيع

نتيسة ارتفام الميااروفاط التشااغيلية رون  2016 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 25.3 مقامل ،الفترة نفإ خالل جنيه مليون 19.8 لتبلغ 22%

 الغاز مشاابكة مرم ها درمية  ااة شااركة اامت التيالسااكنية  المنشاا ط ددر ملغ التشااغيلي اليااعيد ودلىا التحياايل التي تتقاضاااها الشااركة رثااوازيارة 

شأة، أل  850.2 ال بيعي شركة يمن  ما وهو من شركة اامت كماا تقريبًا %14 ادرها ثواية حية ال ش ط 6 مإضافة ال  مذلك لييل جديدة صنادية من

 ا2016مينعًا في الرمع األول من داا  170ا مقامل مينعً  176 الى درمية  ااة مواث ة تغذيتها يتم التي الميانع ددر اجمالي

 %9وارتفعت كذلك األرماا التشاااغيلية ممعدل  ،2017 دااالرمع األول من  خالل جنيه مليون 125 لتبلغ %17 منسااابة الكهرباء قااع ايراراط ارتفعت

 خالل/ ثادة  واط كيلو مليون 66.8 بلغتل والتوزيع التوليدممعد ط  %4ويعكإ ذلك مررور الزيارة البالغة مليون جنيه خالل نفإ الفترةا  23.6لتبلغ 

السياحية )شرا الشي ( مما دزز من هامش الرم  خالل  نبق قةمن  في ال ااة اثتهالف معد ط، ميحومًا مالزيارة ال فيفة م2017الرمع األول من داا 
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

زيارة  خدماط لما جديدة تشغيلية مق اداط التوثع دبر الدخل ميارر لتنويع سديدةال فرصال رراثة دلىاةرارة حاليًا  تعك الفترةا ودلى هذ  الخلفية 

ا  ال ااةاثاااتهالف  ديترشااا ومشاااروداط حلول وتنفيذ تياااميممن خالل  ال ااة كفااة  توليد لما" المخلفاطالمشاااتقة من  ال ااة"في انتاج  التوثاااعوأيضاااً

  .المنزليةو الزرادية المخلفاط من الكهرماا

 

 التغيير 2017الربع األول  201٦الربع األول  (ىلس رير إلة يشير ما بخالف جنيه مليون)

 %17 125.0 107.0 طاقة باور | إيرادات

 %9 23.6 21.7 | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك طاقة باور

 %35 202.1 149.7 طاقة راز | إيرادات

 (%22) 19.8 25.3 طاقة راز | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %50 532.4 356.0 طاقة تسويق | إيرادات

 %157 23.9 9.3 تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكطاقة تسويق | أرباح 

 

 

 *توليد وتوزيع الااقة الكهربائية

 2017الربع األول 
 

 

 توزيع الغاز الابيعي

 2017الربع األول 
 
 
 

 توزيع المنتجات البترولية

 2017الربع األول 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 إنشاءات الغاز الابيعي

 2017الربع األول 
 

 

  **محاات الوقودعدد 

 2017الربع األول 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

                                                
 االمتبقية ألنش ة التوليدمن اةجمالي ألنش ة التوزيع والنسبة  48.1% *
 مح اط راز  بيعي 7من مينها  **

 مليون 139
 ات / ساعةو كيلو

 

 سنوي نمو 

 %1بمعدل 

 مليار  1

 متر مكعب

 

 سنوي نمو 

 %19بمعدل 

 

 مليون 204.2

 لتر

 

نمو سنوي بمعدل 

10% 

 

ألف  20.3

 عميل
 

 سنوي  انخفاض

 %6بمعدل 

 

 محاة 46
 

محاة في  44مقابل 

 2016الربع األول 
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

 

  %68.1 –ملكية شركة القلعة 
 

 2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 18 لتبلغأضعاف  4أكار من م توازن شركةنمو األرماا التشغيلية ل

 التشغيلية األرماا ارتفام ذلك وصاحب ،%178 ممعدل ثنو  نمو وهو ،2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 93.2 توازن شركة ايراراط ملغت

 لشركتي القو  األراا النتائج هذ  وتعكإا الفترة نفإ خالل جنيه مليون 18 لتبلغ %312 ممعدل وا ثتهالف واةهالف والفوائد الضرائب خيم ابل

 االسديدة المشروداط من مسمودة دلى انتاج شركة متعااد مددوًما وانتاج، ايكارو

 اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 

 التشغيلية األرباح
 )مليون جنيه(

  
 العاا من األول الرمع منتائج مقارنًة %110 منسبة ملحوظ ارتفام وهو ،2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 66.5 إيكارو شركة ايراراط ملغت

 جنيه مليون 12.7 لتبلغ %124 منسبة وا ثتهالف واةهالف والفوائد الضرائب خيم ابل التشغيلية األرماا نمو في الزيارة هذ  وانعكست الماضي،

اط منتساط الواور البديل المشتق من المخلف دلى ال لب زيارة الى لشركةالمالية ل نتائجتحسن ال في الفضل ويرجعا السار  العاا من األول الرمع خالل

 ثعر متحرير تأثًرا (والمازوط الفحم) التقليد  الواور أثعار ارتفامنادية و  ثيما في ظل التي تستخدا في تغذية المنش ط الي الزرادية المخلفاطوأيًضا 

 خالل الزرادية المخلفاط من  ن أل  67.1 مبيع الشركة اامت الخلفية هذ  ودلىا ال ااة ردم تخفيض من أدقبه وما الماضي نوفمبر خالل اليرف

في ضوا التحو ط األخيرة التي  تحسنالهذا  يستمر أن اةرارة وتتواعا الماضي العااأضعاف  7نحو م اياثية زيارة وهي 2017 داا من األول الرمع

، الى جانب 2017 يونيو نهايةمؤخًرا م ددمال ضيخف رأط دلى المشهد ا اتيار  المير  و  ثيما ا تسا  الى تحرير ا ام ال ااة، مما في ذلك ت

 ااألثمنت السديدةمواصلة اصدار التراخيص ةنشاا ميانع 

 خالل جنيه مليون 28.9 اةيراراط ملغت حيث السار ، العاا من األول الرمع خالل ملحوظ مشكل والتشغيلي المالياألراا  تحسن إنتاج مجموعة رصدط

 لىا وا ثتهالف واةهالف والفوائد الضرائب خيم ابل التشغيلية األرماا مارتفام ميحومًا ،%767 منسبة اياثي نمو وهو ،2017 داا من األول الرمع

" دمان انتاج" التامعة للشركة القو  األراا النتائج هذ  وتعكإا 2016 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون مقيمة تشغيلية خسائر مقامل جنيه مليون 5.8

 نم نياثن وانشاا لتيميم جديدين مشرودين دلى التعاادوذلك ممقتضى  انتاج مسمودة ايراراط اجمالي من جنيه مليون 19.9 مساهمتها ملغت حيث

 يمتلك حين في ايكارو، لشركة %10و انتاج لمسمودة %60 منسبة مملوكة دمان انتاج شركة أن مالذكر جديرا دمان في لمخلفاطالمدافن اليحية ل

 االمتبقية %30 حية دماني شريك

 

 (RDF)الوقود المشتق من المخلفات توريدات  إجمالي

 (2017الربع األول )

 
 
 

  الزراعية المخلفاتتوريدات  إجمالي

 (2017الربع األول )
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

  %17.9ملكية شركة القلعة 
 

 2017 ادتباًرا من م لع مايو للتكرير الميرية مشروم من %94.1 اثتكمال

 

 المشروم أرض تسليم تم وادا أمريكي رو ر مليار 3.7 اثتامارية متكلفة الكبرى القاهرة في مت ورة تكرير منشأة ااامة دلى للتكرير المصرية الشركة تعمل

 تنفيذ معدل وملغ ،Mitsui & Co Ltdو GS Engineering & Construction Corp شركتي تحال  العاا المقاول الى 2014 م لع في مالكامل

 ا2017 ادتباًرا من م لع مايو %94.1 اةنشائية األدمال

 

 اجمالي من رو ر مليار 1.9 حوالي المسحومة القروض اجمالي وملغ المشروم، مواعفي  الاقيلة المعداط جميع متركيب للتكرير الميرية الشركة اامت واد

 رو ر مليون 600 البالغ القروض حزمة من المتبقي السزا اثتخداا المنتظر ومن، 2017وذلك محلول مارس  ،(رو ر مليار 2.5) دليها المتفق القروض حزمة

   ا2018و 2017 دامي خالل
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

 قااع النقل والدعم اللوجيستي 
 

ددم النقل النهر  والارارة الموانئ البحرية في مير ومشروداط مشروداط تضم اثتاماراط النقل والددم اللوجيستي 

 اشركة نايل لوجيستيكإمن خالل  السوراناللوجيستي في مير وجنوب 

 

 والتشغيلي المالي األراا

نفإ  خالل جنيه مليون 23.9 مقامل ملحوظ تغيير رون 2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 23.6 لوجيسةةةةةتيكس نايل شةةةةةركة ايراراط ملغت

 حركة لىد مظاللها وألقت السااوق دلى ثااي رط التي التحدياط ررماثااتقرار اةيراراط  دلى الحفاظ في الشااركة نسحت حيث ،الفترة من العاا الماضااي

 ياطالحاو نقل ونشااا  والتفريغ التحميل وأنشاا ة السديد الحاوياط مسااتورم خدماط أثااعار ذلك في مما الخدماط مختل  أثااعار زيارة خالل من الوارراط

مليون جنيه خالل الرمع  2.1تشااغيلية ابل خياام الضاارائب والفوائد واةهالف وا ثااتهالف مقيمة  ومن جانب آخر تكبدط الشااركة خسااائر امورثااعيد ميناا في

مليون جنيه خالل نفإ الفترة من العاا الماضاااااااي نتيسة انكماا حركة الوارراط ومالتالي تبا ؤ أدمال  3، مقامل أرماا تشاااااااغيلية مقيمة 2017األول من داا 

 الشركةا

 

  %67.6 –ملكية شركة القلعة 
 

 2017داا  مناألول  الرمعخالل  جنيه مليون 23.6 لتبلغ لوجيستيكإ نايل إيراراطم %1تراجع 

 اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 التشغيليةاألرباح 
 (مليون جنيه)

 

  

نفإ الفترة من  خالل  ن أل  273 مقامل ،2017 داا من األول الرمع خالل  ن أل  196 ليبلغ %28منسااااابة  والتفريغ التحميل أنشااااا ة حسمتراجع 

 دلى وأثرهامعد تحرير ثاااعر اليااارف  الساااوق شاااهدتها التي التبا ؤ حالة ذلك يعكإ حيث الساااامق، الرمع خالل  ن أل  193مقامل و ،الماضاااي العاا

 اامت حيث ،2017 أمريل من ادتباًرا والتفريغ التحميل أنشاا ة حسم تحساان الشااركة رصاادطاد وا مياار في والتفريغ التحميل وأنشاا ة الوارراط حركة

 رس إأ خالل ماةثكندرية النومارية ميناا في السديد الحاوياط مستورم تشغيل ضوا فيوذلك  منفررًا، مايو شهر خالل  ن أل  200 من أكار ممناولة

 مليون 3 مقامل 2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 4.2 مسااااااهمته وملغت المالية نتائسه تعزيز في نس  السديد المساااااتورم مأن دلًما ،2016

 ا2016األخير من داا  الرمع خالل تقريبًا جنيه
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 معد وذلك ،2017 داا مداية منذ حاوية 2000 المنقولة الحاوياط لعدر الشااااهر  المتوثاااا حيث ملغ  التعافيرصااااد موارر  في الحاوياط نقل نشااااا  ومدأ

 وهو ،2017 داا من األول الرمع خالل حاوية 6217 المنقولة الحاوياط ددر ملغ الخلفية هذ  ودلىا الماضااااااي العاا منذ الوارراط حركة متبا ؤ تأثر 

ا يمال أنه رير السااامق، الرمع خالل حاوية 3427 مقامل %81 ممعدل نمو  2016 داا من األول الرمع خالل حاوية 8579 مقامل %28 منساابة انخفاضااً

 ا(حاوية 4335) منفررًا يناير شهر خالل اياثية زيارة تضمن والذ 

 والتفريغ التحميل أنشاااا ة دلى خاص مشااااكل التركيز مع والتفريغ، التحميل وأنشاااا ة الحاوياط نقل نشااااا  في العمالا ااددة تنويع دلى اةرارة وتعك 

 تتبناها يالت الخ ة من النيل نهر دبر البضاااائع نقل دملياط تساااتفيد أن اةرارة وتتواعا الفحم وارراط ثااايما و  األثااامنت، ليااانادة المغذية للشاااحناط

 الشاحناطم النقل أثعار زيارة في أثر  ثينعكإ ما وهو الماضي، يونيو خالل أخرى مرة الددم خفض ممقتضاهاتم  والتيال ااة أثعار لتحرير  الحكومة

ثتخداا الى التحول ومالتالي ملحوظ مشكل شركة اامت اليدر، هذا وفيا النهر  النقل مينها ومن البديلة الوثائل ا  ثنواط ثالث دةلم جديد دقد متوايع ال

هامش مقد هذا العيحظى الشركة أن  ا وتتواعالشركة صوامع الى اةثكندرية ميناا من الحبوب منقل مموجبه تقوامع الشركة العامة لليوامع والتخزين 

  ا2017أواخر مع مدا ثريانه ويعدل تلقائيًا وفقا لزيارة أثعار الواور  %50مساهمة ادر  

 

 نشاط التحميل والتفريغ

  إجمالي الحمولة بالان

 (2017الربع األول )

 
 
 

  المنقولة الحاويات عدد

 

 (2017)الربع األول 

 

 

  

196 
 ألف طن

 

سنوي بمعدل انخفاض 

28% 

 

6217 
 حاوية 

 

سنوي بمعدل  انخفاض

28% 
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

 التعدين قااع 
 

 شركة وداطمشر مظلتها تحت تضم والتي السيولوجية، والخدماط للتعدين أثيك شركة التعدين ا ام اثتاماراط تضم

 الز،ميت مريشيوس أثكوا وشركة والكيماوياط، الكرموناط لتينيع أثكوا وشركة ،(المحاجر ارارة نشا ) أثكوا

  االعازلة للموار روف جالس وشركة

 

 والتشغيلي المالي األراا

 خياااام ابل التشااااغيلية األرماا وارتفعت ا%51 ممعدلثاااانو   نمو وهو ،2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 268.7 أثااااكوا ايراراط ملغت

 زيارة لشركةالمالية ل النتائج وتعكإا 2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 41.2 لتبلغ %199 منسبة وا ثتهالف واةهالف والفوائد الضرائب

 كةمشاار األرماا هامش تحساان الى ماةضااافة والبنزين، السااو ر أثااعار ارتفام خلفية دلى المياار  السااوق في المحاجر ارارةخدماط وأنشاا ة  أثااعار

 اوالكيماوياط الكرموناط لتينيع أثكوا

 

 

 

  %54.7 –ملكية شركة القلعة 
 

مليون جنيه  41.2وا ثتهالف لتبلغ في األرماا التشغيلية ابل خيم الضرائب والفوائد واةهالف  %200تسسل نمًوا ممعدل  أثكوا

 2017خالل الرمع األول من داا 

 اإليرادات
 )مليون جنيه(

 التشغيلية األرباح
 )مليون جنيه(
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

 التغيير 2017الربع األول  201٦الربع األول  (ىلس رير إلة يشير ما بخالف جنيه مليون)

 (%5) 4.7 4.9 لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي( أسكوم

أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر أمريكي(
0.9 1.7 86% 

 %32 2.1 1.6 جالس روك | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(

جالس روك | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 )مليون دوالر أمريكي(
(0.3) (0.2) (28%) 

 %34 118.9 88.8 نشاط إدارة المحاجر في مصر | اإليرادات 

هالك واإلنشاط إدارة المحاجر في مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 واالستهالك
3.4 15.2 348% 

 %28 46.3 36.3 نشاط إدارة المحاجر خارج مصر | اإليرادات 

نشاط إدارة المحاجر خارج مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 واإلهالك واالستهالك
5.6 5.9 5% 

 

 ،%5 ممعدلثاانو   انخفاض وهو ،2017 داا من األول الرمع خالل رو ر مليون 4.7 والكيماويات الكربونات لتصةةنيع أسةةكوم شةةركة ايراراط ملغت

 لتعويم اةيسامي المررور يعكإ فيما رو ر، مليون 1.7 لتبلغ تضااادفت وا ثااتهالف واةهالف والفوائد الضاارائب خياام ابل التشااغيلية األرماارير أن 

 مالسنيه الي التك كون مع األجنبية مالعملة اةيراراط تساااسل ومالتالي انتاجها متيااادير الشاااركة تقوا حيث ملحوظ، مشاااكل األرماا هامش نمو دلى السنيه

 لتبلغ %4 ممعدل والكيماوياط الكرموناط لتياانيع أثااكوا مبيعاط ارتفعت وادا التياادير مأنشاا ة للتوثااع جهورها تواصاال الشااركة مأن دلًما المياار ،

 ا2017 داا من األول الرمع خالل  ن أل  71.5

 تعويم معد و ثاايما للشااركة التنافسااية القدرة تحساان مفضاال 2017 داا من األول الرمع خالل القو  هااأرا العازلة للمواد روك جالس شااركة واصاالت

 وهو ،2017 داا من األول الرمع خالل رو ر مليون 2.1الشاركة  ايراراط ملغتاد وا المساتوررة لمنتساطل محلي كبديل مكانتها ترثاي مالتالي و السنيه

 من األول الرمع خالل رو ر مليون 0.3 مقامل رو ر مليون 0.2 لتبلغ %28 منساابة التشااغيلية الخسااائر يصلتق في ثاااهم مما ،%32 ممعدلثاانو   نمو

عاط حسم وملغا 2016 داا ماط العزل   ن أل  2.6 المبي خا بة نمو وهو ،2017 داا من األول الرمع خاللمن  فام نتيسة %70 منساااااا اة ارت  ال ا

 اداا موجه البيعي األراا وتعزيز التشغيلية

 لزيارة نظًرا ،2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 118.9 لتبلغ %34 ممعدل المصةةةةةري السةةةةةوق في المحاجر إدارة نشةةةةةاط ايراراط ارتفعت

ا 2016 داا من الفترة نفإ خالل  ن أل  7.6 قاملم  ن أل  7.9 الى المبيعاط حسم منمو ميحومًا ،والسو ر البنزين أثعار ارتفام معد البيع أثعار

 ا2016مرة مقارنة مالرمع األول من داا  4.5وهو نمو  ،جنيه مليون 15.2تضاد  األرماا التشغيلية لتبلغ  في البيع أثعار زيارة مررور انعكإ واد

  والكيماويات الكربونات لتصنيع أسكوم مبيعات
 (2017الربع األول )

 
 

 

  مصر في المحاجر إدارة نشاط مبيعات

 (2017)الربع األول 
 
 
 

 

  

ألف  71.5
 طن

 

نمو سنوي بمعدل 

4% 

 

 مليون 7.9
 طن

 

سنوي بمعدل نمو 

4% 
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

 

 والتشغيلي المالي األراا

 نفإ خالل جنيه مليون 677.4 مقامل ملحوظ تغيير رون ،2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 677.3 القامضة أثيك مسمودة ايراراط ملغت

 جنيه مليون 51.2 لتبلغ %50 ممعدلانخفضت  وا ثتهالف واةهالف والفوائد الضرائب خيم ابل التشغيلية األرماا، رير أن الماضي العاا من الفترة

 ةنتاجا خ و  لتوا  نظًرا األثمنت انتاج مشروداطويعكإ ذلك تأثر األراا المالي للشركة مبعض ا ض راماط التي واجهت  –نفإ الفترة  خالل

 االهندثية ةرارةا مشروداطالمحققة م للمكاثب اةيسامي األثرأثفر دن تقليص  مما مالسزائر، وزهانة مالسوران التكامل أثمنت مينعي في متكرر مشكل

 

 

  %69.2 –ملكية شركة القلعة 
 

 اإليرادات | أسيس القابضة
 (مليون جنيه) 

 

 األرباح التشغيلية | أسيس القابضة
 (مليون جنيه) 

 

  
  

٦
7

7
.٤

٦
7

7
.٣

16الربع األول  17الربع األول 

١
٠
٢
.٣

٥
١
.٢

16الربع األول  17الربع األول 

 قااع األسمنت واإلنشاءات 
 

 األثمنت منانتاج تضم اثتاماراط ا ام األثمنت واةنشاااط مسمودة أثيك القامضة، والتي تشمل مشروداط 

 نشااتحت اة –وشركة رجلفا  ،زهانةالتكامل / في السزائر: شركة أثمنت خالل شركة أثيك لألثمنت )في السوران: 

ومشروداط اةنشاااط )شركة أرثكو / شركة أثيك  ،(2017مايو في التخارج منها دن القلعة أفيحت والتي 

 ومشروداط اةرارة الهندثية )شركة أثيك للهندثة / شركة أثنبرو(ا ،للتحكم اآللي(
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

  %59.9 –أسيس القابضة ملكية 
 

 
 2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 247.6 لتبلغ %20 ثنو  ممعدل تتراجع لألثمنت أثيك ايراراط

 اإليرادات | أسيس لتسمنت
 (مليون جنيه) 

 األرباح التشغيلية | أسيس لتسمنت
 (مليون جنيه)

  
 وانخفاض المبيعاط لتراجع نظًرا %20 ممعدل ثااااانو  انخفاض وهو ،2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 247.6 لألثااااامنت أثااااايك ايراراط ملغت

 الضاارائب ياامخ ابل تشااغيلية خسااائر تسااسيلدن  ذلكثاافر أ وادا وزهانة التكامل ممياانعيلخ و  اةنتاج  المتكرر التوا  مساابب التشااغيلية ال ااة معد ط

 ا2016 داا من الرمع األول خالل جنيه مليون 52.5 مقيمة تشغيلية أرماا مقامل جنيه، مليون 24.5 مقيمة وا ثتهالف واةهالف والفوائد

 المبيعاط حسم تراجعفي ظل  %10 ممعدل ثاانو  انخفاض وهو ،2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 246.5 التكامل أسةةمنت مصةةنع ايراراط ملغت

في ظل  الشاااااركة واجهت التي التحدياطتأثير  ذلك ويعكإا نفإ الفترة من العاا الماضاااااي خالل  ن أل  280 مقاملتقريبًا   ن أل  200 ليبلغ %31 منسااااابة

 الخلفية ذ ه ودلىا السااوران في األثاامنت مبيعاط من لمياانعالسااواية ل الحيااة تنمية وأ المسااتهدفةاةنتاجية  الكفااةهو ما حال رون تحقيق و الغيار ا ع نقص

 ا2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 7.3 لتبلغ %87 ممعدل وا ثتهالف واةهالف والفوائد الضرائب خيم ابل التشغيلية األرماا انخفضت

 %46 منسبةفي ظل تراجع المبيعاط  %45 ممعدل انخفاض وهو ،2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 122.1 لتسمنت زهانة مصنع ايراراط ملغت

ًبا  ن أل  130) ًيا خالل الرمع األول من العاا السار نظًرا ل (2016 داا من األول الرمع خالل  ن أل  240 حوالي مقامل تقري  ،توا  خ و  اةنتاج كل

 واةهالف لفوائدوا الضااارائب خيااام ابل تشاااغيلية خساااائر الميااانع ال ااة التشاااغيلية للميااانع مما أثر دلى هامش الرم  خالل الفترةا وتكبدانخفضااات ومالتالي 

 ا2016 داا من الفترة نفإ خالل جنيه مليون 64.8 ادرها تشغيلية أرماا مقامل 2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 21.2 مقيمة وا ثتهالف

 التغيير 2017الربع األول  201٦الربع األول  (مصري جنيه مليون --مشروعات أسيس لتسمنت )

 (%10) 246.5 274.1 أسمنت التكامل | اإليرادات

 (%87) 7.3 56.5 أسمنت التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 (%45) 122.1 223.9 *| اإليراداتزهانة لتسمنت 

 - (21.2) 64.8 *| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكزهانة لتسمنت 

 لألثمنت ماثتخداا أثلوب حقوق الملكية زهانةتقوا الشركة متسميع حيتها من أرماا / خسائر شركة  * 

  زهانةإجمالي مبيعات األسمنت | 

 (2017الربع األول )
 

 
 

 إجمالي مبيعات األسمنت | التكامل

 (2017الربع األول )
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16الربع األول  17الربع األول 

٥
2

.٥

-2
٤

.٥

16الربع األول  17الربع األول 

0.13 
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

 

  %99.9 –أسيس القابضة ملكية 
 

 

 2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 234.6 لتبلغ %31 ثنو  ممعدل للهندثة أثيك ايراراط نمو

 إيرادات | أسيس للهندسة
 (مليون جنيه)

 األرباح التشغيلية | أسيس للهندسة
 (مليون جنيه) 

 

  
 

 من األول مالرمع مقارنًة %1 ممعدل نمو وهو ثنويًا،  ن مليون 3.2 الى للهندسة أسيس شركة تديرها التي األثمنت لميانع اةجمالية ال ااة ارتفعت

التي تتقاضاااااااها  اةرارة تعابأ زيارة مفضاااااال الفترة نفإ خالل جنيه مليون 234.6 لتبلغ %31 ممعدل اةيراراط ارتفام ذلك وصاااااااحبا 2016 داا

 نمووهو  السار ، العاا من األول الرمع خالل جنيه مليون 34.8 وا ثتهالف واةهالف والفوائد الضرائب خيم ابل التشغيلية األرماا وملغتا الشركة

سبة ثنو  شركة مت بيق تدامير ترشيد  مفضل %52 من شغيليةال األرماا هامش ارتفع الخلفية هذ  ودلىا واةرارية العمومية الميروفاطالتزاا ال الى  ت

 االمقبلة السنواط خالل وتنميته دليه للحفاظ اةرارة تسعى الذ  المستوى وهو الماضي، العاا من األول الرمع خالل %13قامل م 15%

 

 مشروعات إنتاج الكلنكر 

 (2017الربع األول )
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

  %99.9 –أسيس القابضة ملكية 
 

 2017الرمع األول من داا  خالل جنيه مليون 93.3 لتبلغ %23 ثنو  ممعدل أرثكو ايراراط تراجع

 أرسكو| اإليرادات 
 (مليون جنيه)

 األرباح التشغيلية | أرسكو
 (مليون جنيه)

 

 
 

اذ أن المشاااااروداط السار   %23 ممعدل ثااااانو انخفاض  وهو ،2017الرمع األول من داا  خالل جنيه مليون 93.3 أرسةةةةةكو شةةةةةركة ايراراط ملغت

ابل  يليةتشاااااغملغت األرماا ال ذلك، الى اضاااااافة وهي المراحل التي دارة ما تتسااااام متراجع اةيراراطا –تنفيذها في الوات الراهن ملغت مراحلها النهائية 

ارتفام التكالي  والمياااروفاط ماثنين من  مسااابب %43ثااانو  منسااابة ، وهو تراجع جنيه مليون 8.1خيااام الضااارائب والفوائد واةهالف وا ثاااتهالف 

، دلًما مأن الشااركة مدأط في التعااد 2017مارس  31ادتباًرا من  جنيه مليون 398.2المتعااد دليها  المشااروداط اجمالياد ملغ وا مشااروداط الشااركة

 ية دلى مؤشراط األراا المالي خالل الفترة القارمةدلى مشروداط جديدة امتداًا من الرمع الااني وهو ما ثينعكإ ميورة ايسام

 ا 

 

 المشروعات المتعاقد علة تنفيةها 

  (2017مارس  31اعتباًرا من ) 
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 األرةيةمشروعات في حيز التخارج: 

ضم تحت مظلتها شركة رينا لالثتاماراط الزرادية )مزارم رينا( ت والتي( واألرذية الزرادة) مير في جذور مسمودة األرذية ا ام اثتاماراط تضم

 ثومرماركت لةثلس ارارة) والتسارة للخدماط العرمية والشركة ،(رينا مزارم تنتسه الذ المبستر  الحليب تسويق) األلبان لمنتساط ا ثتامارية والشركة

 (ارينا مزارم

%54.9 –شركة القلعة ملكية 

 مليون 18.7لتبلغ  %173رماا التشغيلية ابل خيم الضرائب والفوائد واةهالف وا ثتهالف ممعدل نمو األ تسسل جذور مسمودة

 2017 داا مناألول  الرمع خالل جنيه

 اإليرادات المجمعة | جةور
 (مليون جنيه) 

 األرباح التشغيلية المجمعة | جةور
 (مليون جنيه)

 

  

شركة مبيعاط تبا ؤ نتيسة %14 ممعدل انخفاض وهو ،2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 151.8 جةور مجموعة ايراراط ملغت  العرمية ال

 لتبلغ تضااادفت وا ثااتهالف واةهالف والفوائد الضاارائب خياام ابل التشااغيلية األرماا أن رير ،)ثاالساالة ثااومرماركت مزارم رينا( والتسارة للخدماط

 افي ضوا تحسن مؤشراط الكفااة التشغيلية مالشركة رينا مزارم شركة مبيعاط نمو مفضل ،2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 18.7

 

 التغيير 2017الربع األول  201٦الربع األول  (ىلس رير إلة يشير ما بخالف جنيه مليون)

 %52 158.6 104.1 اإليرادات|  دينا مزارع

 %76 46.6 26.5 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  دينا مزارع

 %17 40.7 34.8 اإليرادات|  األلبان لمنتجات االستثمارية

 واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  األلبان لمنتجات االستثمارية
 (%68) 1.9 5.9 واالستهالك

 (%53) 24.3 51.7 اإليرادات|  والتجارة للخدمات العربية

 %106 (10.1) (4.9) تهالكواالس واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  والتجارة للخدمات العربية
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

  مليون جنيه مزيارة ثنوية ادرها  158.6، حيث ملغت اةيراراط 2017نتائج مالية رير مسبواة خالل الرمع األول من داا  مزارع ديناحققت

مليون جنيه خالل  46.6لتبلغ  %76، وارتفعت األرماا التشااغيلية ابل خياام الضاارائب والفوائد واةهالف وا ثااتهالف ممعدل ثاانو  52%

مع نقا  مئوية موااع أرالتشغيلية ة التشغيلية وزيارة أثعار البيع، وهو ما أثمر مدور  دن نمو هامش األرماا نفإ الفترة في ضوا تحسن الكفاا

 ن خالل الرمع  22.365ليبلغ  %26ا واد رصدط الشركة نمو انتاج الحليب الخاا ممعدل 2017خالل الرمع األول من داا  %29.4ليبلغ 

 ى تغذية ا يع األمقارااألول من العاا السار  مفضل تحسن مستو

 تزردها التي ياألراضاا مراعة التوثااع في محاورها وتتبلور اةرارة تتبناها التي ا ثااتراتيسية متنفيذ ادًما المضااي دلى حاليًا الشااركة وتعك 

شركة ثتخداا وتحسين الحيوانية األدالف من الذاتي ا كتفاا تحقيق مهدف ال شركة مأن دلًما الزرادية، األراضي ا تلك  مارث جنيفي  مدأط ال

 امنذ مداية العاا السار  جنيه مليون 50 الشركة أرماا صافيحيث ملغ  ا ثتراتيسية

 ارتفعت واد االمحلي مالسااوق رواًجا األكار دالمتها تحت رينا مزارم تنتسه الذ  الحليب متسااويق األلبان لمنتجات االسةةتثمارية الشةةركة تقوا 

 خيااااام ابل التشاااااغيلية األرماا أن رير ،2017 داا من األول الرمع خالل جنيه مليون 40.7 لتبلغ %17 ثااااانو  ممعدل الشاااااركة ايراراط

 التشااغيلية األرماا انخفاض ويرجعا الفترة نفإ خالل جنيه مليون 1.9 لتبلغ %68 منساابة تراجعت وا ثااتهالف واةهالف والفوائد الضاارائب

 الخاا الموار  تكالي زيارة الى ماةضافة السائدة، التضخمية الضغو  خلفية دلى والعيائر الحليب مسوق الشركة واجهتها التي التحدياط الى

 .األرماا هامش وتقليص %12 ثنوية منسبة الشركة منتساط مبيعاط انكماا الى مدورها أرط والتي

 

 مبيعات االستثمارية لمنتجات األلبان

 (2017الربع األول )

  
 

 

 مبيعات مزارع دينا 

 (2017الربع األول )

  
 
 

 *قايع مزارع دينا

 (2017الربع األول )
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 تقرير نتائج األعمال

 2017مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2017يوليو  6القاهرة في 

  

 

  
 )إبراء الذمة القانونية(المستقبلية البيانات 
 يراتوالتقد التوقعات علة تأسيسها تم حيث تاريخية  حقائق تعد ال الوثيقة هةه في الواردة البيانات

 معروفة  ورير معروفة مخاطر علة البيان هةا يناوي وقد. القلعة شركة ومعتقدات وآراء الحالية 

 إلة اإلشارة ويجب. مفرط بشكل عليه االعتماد ينبغي وال أخرى  وعوامل مؤكدة  ورير مؤكدة ومخاطر

 حديدهات ويمكن" المستقبلية البيانات" أو" األهداف" تشكل الوثيقة هةه في الواردة المعلومات بعض أن

  "يتوقع"  "ينبغي"  "يلتمس"  "سوف"  "ربما" مثل تالعيه مصالحات استخدام خالل من

 المصالحات من ريرها أو منها منفي هو ما أو" يعتقد" أو" يواصل"  "ينوي"  "يقدر"  "يشرع"

 تلس عن جوهريا تختلف قد القلعة لشركة الفعلي األداء أو النتائج أو الفعلية األحداث وكةلس. المشابهة

 اطرالمخ بعض علة القلعة شركة أداء ويحتوي. المستقبلية البيانات أو االهداف هةه مثل تعكسها التي

 .والشكوك

 

 

 CCAP.CAكود التداول في البورصة المصرية 

 أرقام عالقات المستثمرين

 القاضي دمرو/  األثتاذ

 المستامرين دالااط رئيإ

akadi@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440:   ط

 +20 2 2791 4448:   ف

 ررويش تامر/  األثتاذ

 المستامرين دالااط مدير

tdarwish@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440:   ط

 +20 2 2791 4448:   ف

 

 

 

 هيكل مساهمي شركة القلعة

 (2017يونيو  من ادتباًرا)

 
 CCAP.CA المصرية البورصة كود

 1.820.000.000 األسهم عدد

 401.738.649 ممتازة أسهم

 1.418.261.351 عادية أسهم

 جنيه مليار 9.1 المدفوع المال رأس
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CCP EIIC

Coronation DH Investors LTD

CIB Olayan

Others


