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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 اإلدارة مجلس تقرير

 2017 يونيو 30 في المنتهية المالية الفترة نتائج تعلن القلعة شركة

 (2017)الربع الثاني  المجمعة الدخل قائمة|  الرئيسية المؤشرات

 اإليرادات

 مليار جنيه 2.3

 (2016من عام  الثانيخالل الربع  ممليار ج 1.8)

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 مليون جنيه 167.4

 (2016 عام من الثاني الربع خالل مج مليون 95.4)

 صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية
 جنيه ارملي 2.8

 (2016من عام  الثانيخالل الربع  ممليون ج 277.5)

 (2017 النصف األول) المجمعة الدخل قائمة|  الرئيسية المؤشرات

 اإليرادات

 مليار جنيه 4.4

 (2016األول من عام  النصفخالل  ممليار ج 3.6)

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 مليون جنيه 333.2

 (2016 عام من األول النصف خالل جم مليون 238.6)

 صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية
 جنيه ارملي 3.1

 (2016األول من عام  النصفخالل  ممليون ج 559.2)

 (2017 يونيو 30) المجمعة الميزانية|  الرئيسية المؤشرات

 إجمالي األصول

 مليار جنيه 73.3

 (2016نهاية عام  جممليار  73.2)

 ةإجمالي حقوق الملكي

 مليار جنيه 11

 (2016 عام نهاية مج مليار 16.5 مقابل)

 

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

كما وافق  ،حستتتتتاباتقب الارم ديستتتتتال ريرقتو 2017 يونيو 30 في المنتهية المالية للفترة والمستتتتتتقلة المجمعة المالية القوائم باعتماد اإلدارة مجلس وقام

 يتم أن على ةبالشتتتتتترك التنفيذيين اإلدارة مجلس وأعضتتتتتتاء والمديرين العاملين وتحفيز إلثابة نظام بتطبيق الخاص قتراحاال على المبدأ حيث منلمجلس ا

 قيد قواعد من 50 المادة حكامأ بتطبيق لتزاماال مع الحقا المجلس على وعرضتتتتها الخصتتتتوص بهذا المطلوبة النماذج وكافة وشتتتتاملة تامة دراستتتتة إعداد

 .الشأن هذا فى التنفيذية اإلجراءات من 61 رقم المادة وكذلك المصرية بالبورصة المالية األوراق

 

 مليار 2.8 بقيمة خستتتائر صتتتافي الشتتتركة وتكبدت. %25 قدرها ستتتنوية بزيادة ،2017 عام من الثاني الربع خالل جنيه مليار 2.3 اإليرادات بلغت وقد

 في وايز ري  أفريكا شتتتتركة أصتتتتول على تقريبًا جنيه مليار 3.2 قدرها اضتتتتمحالل تكلفة بتستتتتجي  قامت حيث ،2017 عام من الثاني الربع خالل جنيه

 نق  في لشتتركةا بدأت وقد. فالي ريفت حديد ستتكك بشتتركة الخاص االمتياز حق إنهاء بتأييد قرارها العليا الكينية المحكمة إصتتدار خلفية على وذلك كينيا،

 بتستتجي  القلعة شتتركة قامت ذلك، على وبناء. كينيا في الحديد الستتكك هيئة إلى وغيرها والممتلكات والعمالة األصتتول من مشتتتمالته بجميع االمتياز حق

 وبخصم. المصرية المحاسبة معايير لمتطلبات وفقًا وذلك ،2017 عام من الثاني الربع خالل االضمحالل تكاليف بند ضمن كينيا في فالي ريفت أصول

 المجمعة المالية قوائمها على تحتفظ الزالت القلعة شتتركة أن إلى اإلشتتارة وتجدر. جنيه مليار 2.7 المستتج  االضتتمحالل تكلفة صتتافي يبلغ األقلية حصتتة

 تلك استتتتتتتبعاد عند المجمعة الدخ  قائمة على أرباحا تستتتتتتج  أن الشتتتتتتركة تتوقع وبالتالي جنيه، مليار 5.6 البالغة وايز ري  أفريكا شتتتتتتركة بالتزامات

 كامال ضمحالالا سجلت قد كانت القلعة أن بالذكر جدير. المصرية المحاسبة لمعايير طبقا وايز ري  أفريكا على سيطرتها عن القلعة تخلي مع االلتزامات

 . 2016 عام عن المستقلة المالية قوائمها على وايز ري  أفريكا في الستثماراتها

 

 إضتافي عرض ثم ،2017 يونيو 30 في المنتهية المالية للفترة المجمعة النتائج على اإلدارة وتعليق والتشتغيلية المالية المؤشترات أبرز عرض يلي وفيما

 زيارة عبر القلعة لشتتتتتركة الكاملة المالية القوائم تحمي  ويمكن. 2017 عام من الثاني الربع ومستتتتتتجدات لنتائج اإلدارة وتحليالت المتممة لإليضتتتتتاحات

 ir.qalaaholdings.com: اإللكتروني الموقع
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  المؤشرات المالية والتشغيلية

  عة بلغت يه خالل الربع  2.3إيرادات شرررررررلة القل يار جن ثاني مل ، وهو نمو 2017من عام ال

 .2016من عام الثاني مليار جنيه خالل الربع  1.8مقابل  %25سنوي بمعدل 

التشتتتتتتغيلي الستتتتتتتثمارات الطاقة المالي واألداء مؤشتتتتتترات يعكس نمو اإليرادات تحستتتتتتن 

سبة مساهمة ، واألسمنت من  %42حيث احت  قطاع الطاقة صدارة اإليرادات المجمعة بن

، ويليتتته قطتتتاع من معتتتدل نمو اإليرادات( %47)حوالي  إيرادات الربع الثتتتانيإجمتتتالي 

 . من معدل نمو اإليرادات( %25والي ح) %31األسمنت بنسبة 

بفضتتتتتتت  التأثير اإليجابي لقرار  %24إيرادات شتتتتتتركة طاقة عربية بمعدل ارتفعت وقد 

 ،تمرير زيادة األسعار وبالتالي قدرة الشركة علىعن الطاقة تدريجيًا الحكومة برفع الدعم 

 على الطلب نمول نظًرا %127شتتتتتهدت شتتتتتركة توازن نمو اإليرادات بمعدل ستتتتتنو  كما 

ا( RDF) المخلفات من المشتتتق الوقود مث  البديلة الطاقة حلول  الزراعية المخلفات وأيضتتً

(Biomass) المدافن وإنشتتتتتاء لتصتتتتتميمالتي أبرمتها الشتتتتتركة  ةجديدال اتالتعاقد، وكذلك 

 .في سلطنة عمان للمخلفات الصحية

 تعافيفي ضتتوء  أستتيك القابضتتةة اإليجابية لمجموعة ستتاهممالارتفعت ومن ناحية أخرى، 

بمصتتنع أستتمنت التكام  في الستتودان مما أثمر عن نمو إيرادات المصتتنع  اإلنتاجي النشتتاط

بفض  تضاعف إيرادات شركة أرسكو ب، مصحوبًا خالل الربع الثاني %28بمعدل سنو  

 . بدء تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة

 منالثاني  الربع خالل %27 بنستتتتبة أستتتتكوم شتتتتركة إيرادات ارتفعتوفي قطاع التعدين، 

 بعدذات العائد الدوالر   الشتتتركة لصتتتادرات التنافستتتيةتعاظم الميزة  بفضتتت ، 2017 عام

 تحستتتتين فيالتابعة للقلعة بقطاع األغذية مزارع دينا نجحت ومن جانب آخر  .الجنيه تعويم

فاءةمؤشتتتتتترات  ية الك ية التشتتتتتتغيل عات  وتنم يبمبي خام، الحل فاع  ال ما أثمر عن ارت وهو 

وعلى هذه الخلفية ستتاهمت استتتثمارات  .الثاني الربع خالل %50 ستتنو  عدلاإليرادات بم

 معدل نمو إيرادات القلعة خالل الربع الثاني. تقريبًا من %28التعدين واألغذية بنسبة 

  مليون 15.4 مرات لتبلغ 4بمعدل  والشقيقة التابعة الشرلات أرباح من القلعة حصةتضاعفت 

 التابع زهانة بمصررنع اإلنتاجي النشررا  تعافي بفضررل وذلك ،2017 من الثاني الربع خالل جنيه

. األول الربع خالل اإلنتاج لخطو  المتكرر التوقف بعد بالجزائر، لألسمنت أسيك لشرلة

 مليون 167.4 واالسررررتهالك واإلهالك والفوائد الضرررررائب خصررررم قبل التشررررغيلية األرباح بلغت 

اإليجابية  مسررررراهمةال ارتفاع بفضرررررل الثاني الربع خالل %76 بمعدل سرررررنوي نمو وهو جنيه،

.عمان سلطنة في لتوازن التابعة «عمان إنتاج» شرلةأيًضا و جذورمجموعة و أسكوم ةشرلل

من  %11تراجع المصتتتتتروفات اإلدارية والعمومية لتمث  األرباح التشتتتتتغيلية نمو يعكس و

ص ، وكتتذلتتك تقلي2016خالل الربع الثتتاني من عتتام  %12إجمتتالي اإليرادات مقتتابتت  

ن وملي 11.9، مقاب  مليون جنيه 1.8غير المتكررة إلى المصتتروفات العمومية واإلدارية 

 .2016الفترة من نفس جنيه خالل 

 ارتفاع وهو، 2017من عام الثاني  خالل جنيه مليون 228.3 البنكية الفائدة مصروفات بلغت 

مصررررروفات الفائدة البنكية إلث ت تير تعويم الجنيه علث  ارتفاع. ويرجع %65 بنسرررربة سررررنوي

ل بالدوالر األمريكيا تابعة ديون المقومة  ماراتها ال عة واسررررررتث في نوفمبر  علث مسررررررتوع القل

2016.

 حيث قامت ، 2017خالل الربع الثاني من  جنيه مليون 404.4 سرتثماراتاالعائدات بيع  بلغت

 .2017 مايوخالل الجزائر  في دجلفاأسمنت  مشروع من بالتخارجالقلعة 

لى القبض( ع أوراقببند األرصدة الدائنة )البيع صفقة عائدات تسجي  قامت شركة القلعة ب

قوائمها المالية المجمعة لحين االنتهاء من اإلجراءات القانونية وعملية تحوي  األموال من 

الجزائر.

 اإليرادات المجمعة
2017الربع الثاني 
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  عام من الثاني الربع خاللتقريبًا  جنيه مليار 3.2قدرها  اضمحالل تكاليفسجلت شرلة القلعة 

لك  ،2017 ية علثوذ يةإصررررررردار المحكمة  خلف يا  الكين يد قرارهاالعل ت ي هاء ب ياز حق إن  االمت

 .فالي ريفت حديد سكك بشرلة الخاص

في كينيا قامت شتتتتركة القلعة بتستتتتجي  أصتتتتول ريفت فالي على قرار المحكمة أن وترتب 

، وذلك وفقًا لمتطلبات 2017بند تكاليف االضتتتتتمحالل خالل الربع الثاني من عام ضتتتتتمن 

وبخصم حصة األقلية يبلغ صافي تكلفة االضمحالل المسج   معايير المحاسبة المصرية.

 .مليار جنيه 2.7

التزامات الزالت تحتفظ على قوائمها المالية المجمعة بتجدر اإلشتتتارة إلى أن شتتتركة القلعة 

 رباحاأ تستتج  نأجنيه، وبالتالي تتوقع الشتتركة مليار  5.6شتتركة أفريكا ري  وايز البالغة 

عد) ياطيا خصتتتتتتم ب ية العملة حت ية وحقوق األجنب مة على( األقل لدخ  قائ  عند المجمعة ا

 . القلعة شركة سيطرة تحت من وايز ري  أفريكا خروج مع لتزاماتاال تلك ستبعادا

  11.7 ليبلغ خسررائر العمليات رير المسررتمرةأدع اضررمحالل شرررلة أفريكا ريل وايز إلث تراجع 

 الفترة نفس خالل جنيه مليون 149مقابل  ،2017عام  من الثانيالربع  خاللفقط مليون جنيه 

 .األول من العام الجاري الربع خالل جنيه مليون 225.6و ،الماضي عامال من

 .مشروع ديزاينبوليس مولإلى خسائر العمليات غير المستمرة غالبية ترجع و

 خالل الربع  جنيه مليار 2.8النتائج المالية المجمعة لشرلة القلعة صافي خسائر بقيمة  سجلت

ثاني بل 2017عام  من ال يه مليون 277.5، مقا في و .2016 عام من الفترة نفس خالل جن

 صرررافي لانحقوق األقلية، باسرررتثناء تكاليف اضرررمحالل شررررلة أفريكا ريل وايز  اسرررتبعادحالة 

.2017 من الثاني الربع خالل فقط جنيه مليون 20.6سيبلغ  خسائرال

 باسررررررتثناء) 2017يونيو  30 في جنيه مليار 10 القلعة لشرررررررلة المجمعة الديون إجمالي بلغ 

 وبلغت. 2016 ديسرررررمبر نهاية في جنيه مليار 9.7 مقابل( للتكرير المصررررررية الشررررررلة ديون

 مليار 30.4 مقابل ،2017 يونيو بنهاية جنيه مليار 34.2 للتكرير المصرررررية الشرررررلة ديون

 .الماضي ديسمبر نهاية في جنيه

 

  تم استبعاد ديون شركة سكك حديد ريفت فالي من الرسم البياني أعاله.* 
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 2017يونيو  30اإلدارة علث نتائج الفترة المالية المنتهية في  تعليق

 االقتصتتتتتتاد  المشتتتتتتهد على طرأت التي الجذرية التحوالت ثمار جني القلعة شتتتتتتركة تواصتتتتتت 

 ما وهو عام، من يقرب ما منذ الحكومة تتبناها التي اإلصتتتتتالحات خطة ضتتتتتوء في المصتتتتتر 

شركة بإيرادات المطرد النمو يعكسه سيةمقومات ال بفض  ال الجذابة التي تنفرد بها محفظة  التناف

 االتجاه من استتتتفادة األكثر باعتبارها الطاقة قطاع استتتتثمارات ماستتتي وال التابعة،ستتتتثمارات اال

 المالي األداء مؤشتتتتتترات تعكستتتتتتها التطورات تلك. عن الطاقة تدريجية بصتتتتتتورة الدعم لرفع

 ثاني،ال الربع خاللقياستتية  نمو معدالت حققتا واللتان وتوازن، عربية طاقة لشتتركتي والتشتتغيلي

 القادمة، األشتتتتتهر خالل للتكرير المصتتتتترية مشتتتتتروع افتتاح عند مرتقبة أخرى بنقلة مصتتتتتحوبًا

 الجودة عالية الوقود منتجات وتوفير الطاقة أمن منظومة تعزيز في الفعالة المستتتتتتتاهمة وبالتالي

 .االستيراد على االعتماد تقلي  مع

 وم،أسك شركةمظلة  تحت التصديرية الصناعاتاألمر نفسه على استثمارات القلعة في  وينطبق

والتي ازدادت تنافستتتتيتها بصتتتتورة ملحوظة على الستتتتاحة العالمية بعد تعويم الجنيه فضتتتتالً عن 

 التي المستتتتتتتوردة الصتتتتتتناعية للخامات الجودة عالية المحلية البدائ  طرحقدرتها المتزايدة على 

. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحستتتتتتن والحرارة الصتتتتتتوت لعزل الحديث البناء تطبيقات في تدخ 

مؤشتترات الكفاءة التشتتغيلية بمشتتروعات مزارع دينا في قطاع األغذية التي تحت  مكانة مرموقة 

بين كبار الالعبين في مجاالت اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي. وعلى هذه الخلفية تؤمن اإلدارة 

 حقيقتستتتتستتتاهم في  التابعةستتتتثمارات االأن المقومات التنافستتتية الجذابة التي تنفرد بها محفظة 

 .قبلةالم المرحلة خالل للمساهمين االستثمار  العائد تعظيم وبالتالي المستهدفة، الربحية معدالت

 خالل أعمالها نموذج تطوير في ملحوًظا تقدًما أحرزت القلعة شتتتتتتركةاإلشتتتتتتارة إلى أن  وتجدر

من خالل  2018ة المستتتتهدفة بحلول عام معدالت الربحي لتحقيق الشتتتركة تهيئة معالربع الثاني 

  التعجي وكذلك النمو، على المتزايدة قدرتها من لالستتتتتفادة الرئيستتتتية االستتتتتثمارات وتنمية دعم

في  بيع مشتتتتروع أستتتتمنت دجلفا بمقتضتتتتاها تم والتي األخرى، المشتتتتروعات من التخارج بخطة

من  جزء وستتتتتداد تستتتتتويةمليون جنيه تقريبًا مع تخصتتتتتيص عائدات البيع ل 404الجزائر مقاب  

 .التابعة واستثماراتها القلعة مديونيات

هذا اإلطار، اتخذت إدارة الشتتركة قراًرا ستتديدًا، رغم صتتعوبته، بتستتجي  تكلفة اضتتمحالل  وفي

ي كينيا، وهو ما كان له أثر بالغ ف وايزري   أفريكامليار جنيه على أصتتتتتول شتتتتتركة  2.7بقيمة 

ساهم قائمة الدخ  على  سي في تقليص خسائر العمليات غير المستمرة  مستقباًل المجمعة غير أنه 

من أحد المشروعات المكبلة بالتحديات التشغيلية الصعبة مع إمكانية توجيه الموارد ورأس المال 

وقع اإلدارة أن تشتتتتتهد قائمة الدخ  إلى قطاعات استتتتتتثمارية أخرى ذات مقومات نمو واعدة. وتت

 ستتتتتتتبعادا عند( األقلية وحقوق األجنبية العملة حتياطيا خصتتتتتتم بعد) رباحتستتتتتتجي  أالمجمعة 

 شتتركة ستتيطرة تحت من خروجها معمليار جنيه  5.6البالغة  وايز ري  أفريكا شتتركة لتزاماتا

 .القلعة

اإلدارة أن تنوع محفظة االستتتتتتتثمارات التابعة وقدرتها على مواكبة الواقع االقتصتتتتتتاد   وتؤمن

 المصتترية مشتتروع اكتمال مع وخاصتتة الشتتركة، نمو بمستتيرة جوهرية تحول نقطةالجديد يمث  

 تحقيق إلى القلعة شتتتتركة تتطلع وبالتالي. الستتتتطور هذه كتابة تاريخ حتى %95 بنستتتتبة للتكرير

 .المقبلة المرحلة خالل المستهدفة الربحية

 ******  

 في المنتهيتتة المتتاليتتة الفترة عن المجمعتتة والنتتتائج القلعتتة شتتتتتتتركتتة ألداء إضتتتتتتتتافي استتتتتتتتعراض يلي فيمتتا

 من الثاني الربع ومستتتجدات لنتائج اإلدارة وتحليالت المتممة اإليضتتاحات إلى باإلضتتافة 2017 يونيو 30

 اإللكتروني الموقع زيتتتارة عبر القلعتتتة لشتتتتتتتركتتتة الكتتتاملتتتة المتتتاليتتتة القوائم تحميتتت  يمكن. 2017 عتتتام

  

القلعة علث  شرررررلةتعكف "

االسررتعداد لتشررغيل مشررروع 

المصررررررريرررة للتكرير خالل 

 توظيفاألشهر القادمة مع 

 التنرررافسررررررريرررة المقومرررات

 بهرررا تنفرد التي الجرررذابرررة

االسررررررتثمارات الرئيسررررررية 

واالسرررررررتررفرررادة مررن تررنرروع 

ومرررررونررررة الررررمررررحررررفرررر ررررة 

تثمررراريرررة  تحقيق لاالسررررررر

 المستهدفة الربحية معدالت

وتع يم العائد االسررررتثماري 

".للمساهمين
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 

 

 أسلوب تجميع نتائج استثمارات شرلة القلعة

 

 

 

  



قائمة الدخل اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 30 يونيو 2017 )مليون جنيه مصري(

)1( مت تعديل ارقام املقارنة الحتساب فائدة قرض املساهمني جملموعة أسيك القابضة عن الربع األول من عام 201٦، ورد شركة إيزاكو من العمليات غير املستمرة إلى العمليات املستمرة، باإلضافة إلى احتساب اإلهالك و اإلستهالك للفوائض الناجتة عن إعادة تقييم األصول امللموسة 
وغير امللموسة لشركتي  طاقة عربية وأسكوم عند االستحواذ على حصص األغلبية منها.

* تتضمن العمليات غير املستمرة:
)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 201٦ و2017: أفريكا ريل وايز، وديزاينبوليس )مينا هومز(، دجلفا )أسيك القابضة(  

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2017: إجنوي، مامز فودز )جذور(  
)3( أصوالً مت إعادة تبويبها وبيعها خالل 201٦: مشرق للبترول، وتنمية للتمويل متناهي الصغر  

قبل إعادة التبويببعد إعادة التبويب )1(
النصف األول 201٦الربع الثاني 201٦الربع األول 201٦النصف األول 201٦الربع الثاني 201٦الربع األول 201٦النصف األول 2017الربع الثاني 2017الربع األول 2017

 3,530.8  1,799.0  1,731.8  3,558.9  1,827.1  1,731.8  4,39٦.7  2,282.0  2,114.٦  اإليرادات 
 )2,880.7( )1,492.2( )1,388.5( )2,90٦.2( )1,517.7( )1,388.5( )3,٦01.1( )1,893.2( )1,707.9( تكلفة املبيعات 

 650.1  306.8  343.3  652.7  309.3  343.3  795.6  388.9  406.7 مجمل الربح 
 5.0  2.٦  2.4  5.0  2.٦  2.4  7.5  2.9  4.7  أتعاب االستشارات 

 17.9  3.8  14.1  17.9  3.8  14.1  2.0  15.4  )13.4( احلصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة 
 673.0  313.2  359.8  675.6  315.8  359.8  805.1  407.1  398.0 إجمالي أرباح النشاط

 )431.5( )220.٦( )210.8( )431.5( )220.٦( )210.8( )50٦.٦( )249.5( )257.1( مصروفات عمومية وإدارية 
 15.٦  12.2  3.4  15.٦  12.2  3.4  41.2  11.٦  29.٦  صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى   

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 257.2  104.8  152.4  259.7  107.3  152.4  339.7  169.3  170.4 )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

 )21.1( )11.9( )9.2( )21.1( )11.9( )9.2( )٦.5( )1.8( )4.7( مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 
 236.1  92.9  143.2  238.6  95.4  143.2  333.2  167.4  165.7 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 )183.8( )100.2( )83.٦( )217.9( )114.1( )103.8( )247.5( )125.5( )122.0( اإلهالك واالستهالك
 52.3  )7.3( 59.6  20.7  )18.7( 39.4  85.7  42.0  43.8 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )2٦8.8( )138.8( )130.0( )2٦8.8( )138.8( )130.0( )435.4( )228.3( )207.1( فائدة مصرفية مدينة 
 )22.1( )4.0( )18.1( )22.1( )4.0( )18.1( )121.2( )49.7( )71.5( أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )45.5( )44.9( )0.5( )45.5( )22.5( )23.0( )109.4( )54.3( )55.1( فوائد قروض من املساهمني  
 43.5  22.5  21.0  43.5  22.5  21.0  ٦0.2  34.9  25.3  دخل الفائدة 

 )3.5( )1.7( )1.7( )3.5( )1.7( )1.7( )2.2( )1.1( )1.1( مصروفات التأجير التمويلي 
 )244.1( )174.4( )69.7( )275.7( )163.3( )112.5( )522.4( )256.5( )265.8(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية

 19.5 - 19.5  19.5  )0.0( 19.5  404.4  404.4  -    أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )2٦1.0( )25٦.0( )5.0( )2٦1.0( )25٦.0( )5.0( )3,170.٦( )3,153.5( )17.2( اضمحالالت

 )24.2( )٦.7( )17.5( )24.2( )٦.7( )17.5( -    -    -    مصروفات إعادة هيكلة 
 )14.8( )2.5( )12.3( )14.8( )2.5( )12.3( )23.3( )14.7( )8.5( مكافآت نهاية اخلدمة 

 )4.2( )2.8( )1.3( )4.2( )2.8( )1.3( )5.4( )3.0( )2.4( مبادرات املسئولية االجتماعية 
 )4٦.5( )20.٦( )25.9( )4٦.5( )20.٦( )25.9( )57.0( )17.5( )39.5( مخصصات 

 )225.3( )131.4( )93.9( )244.4( )149.0( )95.5( )237.3( )11.7( )225.٦( عمليات غير مستمرة *  
 )84.1( )39.1( )45.0( )87.8( )23.4( )٦4.5( 39.1  )22.0( ٦1.1  عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 

 )884.7( )633.6( )251.1( )939.2( )624.3( )314.9( )3,572.5( )3,074.5( )498.0(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب
 )٦4.2( )22.5( )41.8( )5٦.٦( )19.3( )37.2( )52.0( )3.4( )48.٦( الضرائب 

 )948.9( )656.1( )292.9( )995.8( )643.6( )352.2( )3,624.5( )3,078.0( )546.6(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية
 )419.2( )3٦9.0( )50.2( )43٦.٦( )3٦٦.1( )70.5( )484.9( )321.9( )1٦3.0(  حقوق األقلية 

 )529.8( )287.1( )242.7( )559.2( )277.5( )281.7( )3,139.6( )2,756.1( )383.5(صافي أرباح )خسائر( الفترة



قائمة الدخل اجملمعة )تفصيلية( لفترة الربع الثاني من عام 2017 )مليون جنيه مصري(

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

  QH SPVsأسيك القابضةتوازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير 
 نايل 

 الربع الثاني خصومات  متفرقات^^  وفرةجذورأسكوملوجيستيكس 
 2017

 2,282.0  -   34.4  3.8  310.8  234.5  34.4  ٦99.3  9٦.4  8٦8.4  -   -   -  اإليرادات 
 )1,893.2( -   )19.5( )1.3( )234.7( )1٦2.0( )28.8( )590.8( )75.٦( )780.4( -   -   -  تكلفة املبيعات 

 388.9  -   14.9  2.5  76.2  72.5  5.5  108.5  20.8  88.0  -   -   -  مجمل الربح 
 2.9  )30.5( -   -   -   -   -   -   -   -   -   2.9  30.5 أتعاب االستشارات 

 15.4  )1.3( -   -   -   -   -   1٦.7  -   -   -   -   -  احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 407.1  )31.9( 14.9  2.5  76.2  72.5  5.5  125.2  20.8  88.0  -   2.9  30.5 إجمالي أرباح النشاط

 )249.5( 34.3  )٦.4( )9.4( )51.9( )44.0( )10.٦( )٦1.3( )7.2( )35.8( )٦.4( )7.4( )43.3(مصروفات عمومية وإدارية 
 11.٦  -  - -   1.4  5.5  0.2  4.8  0.٦  )0.4( 0.3  )0.7( -  صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

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

)12.8( )5.3( )6.1(  51.9  14.2  68.7 )4.9(  33.9  25.7 )6.9(  8.5  2.4  169.3 

 )1.8( -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   )1.8(مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 
 167.4  2.4  8.5  )6.9( 25.7  33.9  )4.9( 68.7  14.2  51.9  )6.1( )5.3( )14.6(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 )125.5( )21.1( )2.9( -   )13.0( )41.4( )9.7( )20.٦( )3.2( )12.5( )0.٦(- )0.5(اإلهالك واالستهالك 
 42.0  )18.7( 5.6  )6.9( 12.7  )7.4( )14.6( 48.1  11.0  39.4  )6.7( )5.3( )15.1(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )228.3( -   )4.9( -   )7.٦( )15.7( )9.5( )4٦.9( )1.5( )13.7( -   )41.4( )87.1(فائدة مصرفية مدينة 
 )49.7(---------)29.0()20.7(-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )54.3( 13٦.2  )9.2( -   -   )2.3( )8.4( )110.3( -   -   -   )٦0.2( -  فوائد قروض من املساهمني
 34.9  )144.0(- -  - -  -- -   43.1  ٦.0  ٦1.1  ٦8.5 دخل الفائدة 

 )1.1( -   -   -   -   -   )1.1( -   -   -   -   -   -  مصروفات التأجير التمويلي 
 )256.5( )26.4( )8.5( )6.9( 5.1  )25.5( )33.5( )109.1( 9.5  68.8  )29.7( )66.5( )33.7(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود االستثنائية

 404.4  -   -   -   -   -   -   404.4  -   -   -   -   -  أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )3,153.5( 55.4  )3,150.8( )0.8( )19.0( )0.4( -   1.0  -   -   -   )38.9( -  اضمحالالت 

 )14.7( -   -   -   -   -   -   )12.0( -   -   -   -   )2.7(مكافآت نهاية اخلدمة
 )3.0( -   -   -   -   -   -   -   -   )1.٦( -   -   )1.4(مبادرات املسئولية االجتماعية 

 )17.5( -   )0.2( -   )0.4( )0.7( )0.2( 3.9  -   )11.3( -   )8.٦( -  مخصصات 
 )11.7( 11.4  )28.8( -   -   -   -   5.8  -   -   -   -   -  عمليات غير مستمرة ** 

 )22.0( )1.2( 17.8 -- )4٦.٦( 10.٦  )5.9( )0.5( 2.7  )1.0( 22.0  )19.9(عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
 )3,074.5( 39.2  )3,170.5( )7.7( )14.3( )73.2( )23.1( 288.1  8.9  58.6  )30.8( )92.0( )57.7(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 )3.4( 2٦.7  0.4  -   )8.3( 1.5  0.1  )5.5( )1.8( )1٦.5( -   -   - الضرائب 
 )3,078.0( 65.9  )3,170.0( )7.7( )22.6( )71.7( )23.1( 282.5  7.1  42.1  )30.8( )92.0( )57.7(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )321.9( )484.3(- )1.3(- )5.9( )5.0( 159.5  3.8  12.1  )0.8( -   -  حقوق األقلية 
 )2,756.1( 550.2  )3,170.0( )6.5( )22.6( )65.8( )18.1( 123.0  3.3  29.9  )29.9( )92.0( )57.7(صافي أرباح )خسائر( الفترة

** تتضمن العمليات غير املستمرة:
)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 201٦ و2017: أفريكا ريل وايز، وديزاينبوليس )مينا هومز(، دجلفا )أسيك القابضة(  

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2017: 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( لفترة النصف األول من عام 2017 )مليون جنيه مصري(

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

  QH SPVsأسيك القابضةتوازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير 
 نايل 

 النصف األول خصومات  متفرقات^^  وفرةجذورأسكوملوجيستيكس 
 2017

 4,39٦.7 - 90.3  5.9  4٦2.٦  503.2  57.9  1,37٦.5  189.٦  1,710.5 ---اإليرادات 
 )3,٦01.1(- )51.9( )2.8( )325.9( )355.3( )48.4( )1,150.4( )14٦.0( )1,520.3(---تكلفة املبيعات 

 795.6  -   38.5  3.1  136.7  147.9  9.6  226.2  43.6  190.1  -   -   -  مجمل الربح 
 7.5  )59.5(--------- 9.9  57.2 أتعاب االستشارات 

 2.0  )1.2(---- -   3.1 --- -  -احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 805.1  )60.7( 38.5  3.1  136.7  147.9  9.6  229.3  43.6  190.1  -   9.9  57.2 إجمالي أرباح النشاط

 )50٦.٦( ٦5.5  )11.0( )13.5( )9٦.4( )88.8( )22.2( )120.9( )12.4( )70.8( )20.2( )21.8( )94.2(مصروفات عمومية وإدارية 
 41.2  -   )0.1( -   4.1  1٦.0  5.٦  11.4  0.9  2.7  0.3  0.2  0.0 صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

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

)37.1( )11.7( )20.0(  122.1  32.2  119.9 )7.0(  75.1  44.4 )10.4(  27.4  4.8  339.7 

 )٦.5(----------- )٦.5(مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 
 333.2  4.8  27.4  )10.4( 44.4  75.1  )7.0( 119.9  32.2  122.1  )20.0( )11.7( )43.6(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 )247.5( )42.5( )5.9( -   )2٦.1( )80.٦( )19.2( )40.7( )٦.3( )23.9( )1.2( - )1.0(اإلهالك واالستهالك 
 85.7  )37.7( 21.5  )10.4( 18.4  )5.5( )26.3( 79.1  25.9  98.2  )21.2( )11.8( )44.6(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )435.4(- )9.5( -   )14.7( )31.1( )37.1( )92.3( )2.8( )29.4(- )74.0( )144.٦(فائدة مصرفية مدينة 
 )121.2(---------)82.1()39.1(-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )109.4( 257.٦  )18.1(- -   )4.4( )15.٦( )21٦.٦(--- )112.3(-فوائد قروض من املساهمني
 ٦0.2  )271.4(- - 0.1 - 0.1  0.٦  -   79.9  8.3  115.3  127.4 دخل الفائدة 

 )2.2(--- -  - )2.2(------مصروفات التأجير التمويلي 
 )522.4( )51.5( )6.2( )10.4( 3.8  )40.9( )81.1( )229.2( 23.1  148.6  )94.9( )121.9( )61.8(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود االستثنائية

 404.4  13.0  )1.1(---- 404.4 --- )12.0( -  أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )3,170.٦( 37.1  )3,150.8( -   )24.1( )0.4(- )5.1( -  -- )27.4( -  اضمحالالت 

 )23.3(------ )15.8(- )1.5(- -   )5.9(مكافآت نهاية اخلدمة
 )5.4(------- )2.7(-- )2.8(مبادرات املسئولية االجتماعية 

 )57.0(- )0.2(-- )1.2( )0.3( )1٦.8( -   )28.5(- )9.9( -  مخصصات 
 )237.3( 20.9  )2٦3.9(- -  -- 5.8 -----عمليات غير مستمرة ** 

 39.1  )0.9( 23.3  -- )47.1( 22.٦  2.3  )1.0( 5.9  )7.4( 73.3  )32.0(عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
 )3,572.5( 18.6  )3,398.9( )10.4( )20.3( )89.7( )58.7( 145.6  22.1  121.9  )102.3( )97.8( )102.5(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 )52.0( 31.5  0.9 - )11.3( )1.3( 0.1  )20.٦( )4.3( )47.0(- -   0.1 الضرائب 
 )3,624.5( 50.2  )3,398.0( )10.4( )31.7( )91.0( )58.7( 125.0  17.8  74.9  )102.3( )97.8( )102.4(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )484.9( )٦17.4(- )1.5(-  )9.٦( )12.8( 135.2  8.8  22.٦  )10.3(--حقوق األقلية 
 )3,139.6( 667.5  )3,398.0( )8.9( )31.7( )81.4( )45.9( )10.2( 9.0  52.3  )92.1( )97.8( )102.4(صافي أرباح )خسائر( الفترة

** تتضمن العمليات غير املستمرة:
)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 201٦ 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



امليزانية اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 30 يونيو 2017 )مليون جنيه مصري(

الطاقة 
 

 النقل والدعم األسمنت
األغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH نايل أسيك القابضة  توازن  طاقة عربية  املصرية للتكرير 
�النصف األول 2017 متفرقات^^وفرةجذور أسكوملوجيستيكس 

النصف األول خصومات / SPVs اإلجمالي العام
2017

 العام املالي 
201٦

األصول املتداولة
3,131.2  4,194.7  )3,378.3( 7,573.1  502.4  24.٦  217.9  377.8  75.٦  2,850.8  201.3  1,332.8  38.0  1,951.8  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

1,174.2  1,323.9  )0.0( 1,323.9  73.7 - 91.1  101.1  22.1  ٦٦1.7  40.4  333.8 --مخزون 

٦,٦31.4  1,703.3  599.0  1,104.3  ٦48.7 - 8٦.٦ -- 3٦9.0 ----أصول محتفظ بها لغرض البيع

2,837.0  3,528.9  2.3  3,52٦.٦  1.3  1.5  11.1  20.9  4.8  422.2  18.5  1,292.5  1,751.4  2.5 النقدية وما في حكمها 

77.3  102.7  1.5  101.2 -- 2.5 -- 98.٦ ----أصول أخرى 

13,851.2  10,853.6  )2,775.6( 13,629.1  1,226.1  26.1  409.2  499.8  102.5  4,402.4  260.3  2,959.0  1,789.4  1,954.3  إجمالي األصول املتداولة

          األصول غير املتداولة
53,878.8  57,235.1  ٦81.7  5٦,553.4  42.2 - 747.3  1,122.9  ٦97.7  1,042.4  90.٦  5٦5.8  52,213.3  31.4  أصول ثابتة 

1,301.2  1,009.٦  )8,1٦3.7( 9,173.3 --- 0.4  -    42٦.3 - 0.7 - 8,745.9  استثمارات عقارية 

1,٦57.8  1,٦35.8  577.2  1,058.٦ -- -    ٦13.0 - 4.4  32.٦  408.5 -- الشهرة / أصول غير ملموسة 
2,493.0  2,55٦.٦  )1,٦92.3( 4,248.9  231.7 - 279.7 -- 29.2  -    31.9  1,983.7  1,٦92.7  أصول أخرى 

59,330.8  62,437.0  )8,597.1( 71,034.1  273.8  -    1,027.0  1,736.3  697.7  1,502.2  123.2  1,007.0  54,197.0  10,470.0  إجمالي األصول غير املتداولة

73,182.0  73,290.6  )11,372.7( 84,663.3  1,499.9  26.1  1,436.2  2,236.1  800.2  5,904.6  383.5  3,966.0  55,986.3  12,424.3  إجمالي األصول

         حقوق امللكية
186.7  )4,271.9( )16,778.0( 12,506.1  )5,951.0( )1,278.5( 135.2  588.8  )382.4( )2,723.7( 93.7  1,000.6  14,696.7  6,326.8  حقوق مساهمي الشركة القابضة

1٦,283.7  15,2٦٦.4  8,12٦.0  7,140.4  )0.٦( )20.9(- )47.9( )1٦2.9( 1,081.٦  53.4  3٦2.8  5,874.9  -    حقوق األقلية 

16,470.5  10,994.5  )8,652.0( 19,646.5  )5,951.6( )1,299.4( 135.2  540.9  )545.4( )1,642.2( 147.1  1,363.4  20,571.6  6,326.8  إجمالي حقوق امللكية 

         االلتزامات املتداولة
5,793.5  9,934.5  540.5  9,394.1  4,203.7  23.1  45.2  284.5  5٦5.0  514.5  50.3  358.4 - 3,349.2  افتراض 

9,099.8  11,434.1  )1,٦73.5( 13,107.٦  1,790.9  1,298.1  9٦8.0  582.3  ٦29.7  3,59٦.7  129.7  1,٦00.5  819.1  1,٦92.٦  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
٦81.5  742.8  29.9  712.9  14.2  4.4  25.٦  25.4  9.4  258.9  44.٦  277.0 - 53.5  مخصصات                                                             

5,912.3  508.0  )783.1( 1,291.1  89٦.4 - 137.7 -- 257.0 - -   -- التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

21,487.1  22,619.5  )1,886.2( 24,505.7  6,905.3  1,325.5  1,176.5  892.2  1,204.1  4,627.1  224.6  2,235.9  819.1  5,095.3  إجمالي االلتزامات املتداولة

 االلتزامات غير املتداولة
34,234.3  38,٦22.5  1,844.1  3٦,778.4 -- 90.5  ٦42.٦  -    584.7 - 148.8  34,309.٦  1,002.2  اقتراض 

47.4  37.7  )2,97٦.٦( 3,014.4  543.2 - -    155.3  141.4  2,174.5 ---- قروض املساهمني 
942.7  1,01٦.3  298.1  718.3  3.1 - 33.9  5.0  -    1٦0.5  11.8  217.9  28٦.0 - التزامات طويلة األجل 

35,224.4  39,676.6  )834.5( 40,511.0  546.2  -    124.4  802.9  141.4  2,919.7  11.8  366.7  34,595.6  1,002.2  إجمالي االلتزامات غير املتداولة

56,711.6  62,296.1  )2,720.7( 65,016.7  7,451.5  1,325.5  1,301.0  1,695.2  1,345.5  7,546.8  236.4  2,602.6  35,414.7  6,097.5  إجمالي االلتزامات

73,182.0  73,290.6  )11,372.7( 84,663.3  1,499.9  26.1  1,436.2  2,236.1  800.2  5,904.6  383.5  3,966.0  55,986.3  12,424.3  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.
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 األداء المالي والتشغيلي

ذلك نمو األرباح التشتتغيلية ، وصتتاحب %39، وهو نمو ستتنو  بمعدل 2017ول من عام النصتتف األمليار جنيه خالل  1.9بلغت إيرادات قطاع الطاقة 

 . مليون جنيه خالل نفس الفترة 154.3لتبلغ  %28قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

األداء المتميز لشتتتتتتركة طاقة ويعكس ذلك  ،مليون جنيه 964.8لتبلغ  %30قطاع الطاقة بمعدل ستتتتتتنو  إيرادات ارتفعت وخالل الربع الثاني منفردًا، 

تخصصة المشركة توازن تحسن األداء المالي ل، باإلضافة إلى قطاع الكهرباءوخاصة أنشطة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومشروعات  ،عربية

 64.4عن ملحوظ مليون جنيه ودون تغير  66 قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك األرباح التشغيليةلغت وبفي قطاع تدوير المخلفات. 

 .2016الربع الثاني من عام مليون جنيه خالل 

اإليرادات
(مليون جنيه) 

التشغيلية األرباح
(مليون جنيه)

 

الثاني الربع (ذلك رير إلث يشير ما بخالف جنيه مليون)

2016 

الربع الثاني 

2017 

التغيير 
)%( 

أشهر  6

2016 

أشهر  6

2017 

التغيير 
)%( 

 %33 1710.5 1290.6 %24 868.4 697.5 اقة عربية | إيرادات

 اقة عربية | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

واالستهالك

60.2 51.9 (14%) 112.0 122.1 9% 

 %149 189.6 76.0 %127 96.4 42.4توازن | إيرادات

 %275 32.2 8.6 %237 14.2 4.2توازن | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 لطاقة.تمث  اإليرادات واألرباح التشغيلية لقطاع الطاقة اإلجمالي العام لنتائج شركتي طاقة عربية وتوازن، وهي المشروعات العاملة في قطاع ا * 
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قطاع الطاقة
شركة ) وتوزيع الغاز الطبيعي وتسويق المنتجات البترولية ءالكهرباتوليد وتوزيع مشروعات تضم استثمارات الطاقة 

تحت اإلنشتتاء في مجال مشتتروعات الإلى جانب  (،)شتتركة توازنتدوير المخلفات الزراعية والمنزلية و (،طاقة عربية

 الشركة المصرية للتكرير(.تكرير البترول )
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 %62.5 –ملكية شرلة القلعة 
 

2017 عام منالثاني  الربع خالل جنيه مليون 868.4 لتبلغ %24 سنو  بمعدل عربية طاقة إيرادات نمو

نمو األرباح  ، وصتتتتاحب ذلك%33، وهو نمو ستتتتنو  بمعدل 2017من عام النصتتتتف األول مليار جنيه خالل  1.7 عربية طاقة شتتتتركة إيرادات بلغت

 . الفترة نفس خالل جنيه مليون 122.1 لتبلغ %9 بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب التشغيلية 

 وتوزيع تستتويق ألنشتتطة المتميز األداء بفضتت  %24وهو نمو ستتنو  بمعدل  ،مليون جنيه 868.4شتتركة الوخالل الربع الثاني منفردًا، بلغت إيرادات 

 %14الكهرباء، غير أن األرباح التشتتغيلية قب  خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك تراجعت بنستتبة  قطاع ومشتتروعات البترولية المنتجات

.2017مليون جنيه نظًرا لتراجع ربحية قطاع الغاز الطبيعي خالل الربع الثاني من عام  51.9لتبلغ 

اإليرادات
(مليون جنيه)

األرباح التشغيلية
(مليون جنيه)

ارتفعت . و%43، وهو نمو سنو  بمعدل 2017ول من عام النصف األجنيه خالل مليار  1.1 البترولية المنتجات وتوزيع تسويقبلغت إيرادات نشاط 

خالل النصف األول  %97، وهو نمو سنو  بمعدل مليون جنيه 47.7األرباح التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك لتبلغ كذلك 

. (اإليرادات إجمالي من %62 حوالي)مليون جنيه  536.4لتبلغ  %36من العام الجار . وخالل الربع الثاني منفردًا، ارتفعت اإليرادات بمعدل ستتنو  

ًضا  شغيلية األرباحوارتفعت أي سنو   ،جنيه مليون 23.9 بلغتل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  الت  ويعكس. %60 بمعدلوهو نمو 

 زينالبن مبيعات ارتفعت حيث الطاقة، دعم تخفيض من أعقبه وما الماضتتتتتتي نوفمبر خالل الصتتتتتتر  ستتتتتتعر تحريرفي ضتتتتتتوء  مبيعاتنمو قيمة ال ذلك

خالل نفس طن  904لتبلغ  %13 بمعدلانخفضتتتتتت  التشتتتتتحيم زيوت مبيعاتغير أن  ،نيامليون لتر خالل الربع الث 204لتبلغ  %1 بنستتتتتبة والستتتتتوالر

 الفترة نفس خالل محطة 45 مقاب  2017 عام منفي نهاية الربع الثاني  محطة 46 للشتتتركة التابعة المحطات عدد بلغ التشتتتغيلي الصتتتعيد وعلى .الفترة

 .الماضي عامال من

، بينما انخفضت األرباح التشغيلية 2017مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  166.7لتبلغ  %3بمعدل سنو   قطاع الغاز الطبيعيارتفعت إيرادات 

الغاز  إنشتتاءاتمليون جنيه خالل نفس الفترة. ويعكس ذلك تباطؤ نشتتاط  13.7لتبلغ  %54ك بنستتبة قب  خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهال

ألف منشتتتأة  33مقاب   %45بمعدل انخفاض  منشتتتأة ألف 18.2 الطبيعي الغاز بشتتتبكة بربطها عربية طاقة قامت التي المنشتتت ت عدد بلغالطبيعي، حيث 

الشتتتركات العاملة في مع إتمام مفاوضتتتات الحكومة بمجرد . وتتوقع اإلدارة تحستتتن األداء المالي لقطاع الغاز الطبيعي 2016خالل الربع الثاني من عام 

ورة نظًرا لزيادة المصروفات بص الطبيعي الغاز بشبكةالعمالء عن ربط المستحقة للشركة زيادة الرسوم  حول، ومن بينها شركة طاقة غاز، ذلك القطاع

 ةعربي طاقة شتتركة قامت التيالستتكنية  المنشتت تعدد إجمالي  بلغقد و تضتتخمية.الضتتغوط موجة الملحوظة بعد تحرير أستتعار الصتتر  وما أعقبها من 

الربع الثاني من عام في نهاية ألف منشتتتأة  784.9مقاب   %11بزيادة وذلك  ،2017يونيو  30حتى  منشتتتأة ألف 871.3 الطبيعي الغاز بشتتتبكة بربطها

 خالل نفس الفترة.   مكعب متر مليار 1.1 لتبلغ %26 بنسبةالغاز الطبيعي  توزيع معدالت. وارتفعت أيًضا 2016
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

ا األرباح التشتتتتغيلية %32، وهو نمو ستتتتنو  بمعدل 2017خالل الربع الثاني من عام  مليون جنيه 148 قطاع الكهرباءبلغت إيرادات  . وارتفعت أيضتتتتً

ويعكس ذلك زيادة أستتعار خالل نفس الفترة.  %4مليون جنيه، وهو نمو ستتنو  بمعدل  19.4قب  خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك لتبلغ 

السياحية )شرم الشيخ( مما عزز من هامش الربح خالل الفترة  نبق منطقة فياالستهالك نمو  لتغطيةالتوزيع  معدالتبزيادة الطاقة الكهربائية مصحوبًا 

من  الدخ  مصتتتتادر تنويع فرص دراستتتتة علىالشتتتتركة حاليًا تعكف . و2016مقارنة بالربع الثاني من عام  %29رغم انخفاض معدالت التوليد بنستتتتبة 

ا  ،الطاقةاستتتتهالك  ديترشتتت ومشتتتروعات حلول وتنفيذ تصتتتميمعبر  لطاقةا كفاءةزيادة  خدمات ، وال ستتتيماجديدة تشتتتغيلية بقطاعات التوستتتعخالل  وأيضتتتً

 المنزليةو الزراعية المخلفات من الكهرباء توليد مث " المخلفاتالمشتقة من  الطاقة"في إنتاج  التوسع

 

الربع الثاني (ذلك رير إلث يشير ما بخالف جنيه مليون)

2016

الربع الثاني 

2017

التغيير 
)%(

 أشهر 6

2016

أشهر  6

2017

التغيير 
)%(

%218.9273.025%111.9148.032 اقة باور | إيرادات

%40.343.07%18.619.44 اقة باور | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

%311.4368.818%161.7166.73 اقة راز | إيرادات

(%39)55.033.4(%54)29.713.7تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك اقة راز | أرباح 

%749.61068.743%393.5536.436 اقة تسويق | إيرادات

%24.247.797%15.023.960 اقة تسويق | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 الطاقة الكهربائيةتوليد وتوزيع 

2017 الثانيالربع 

 توزيع الغاز الطبيعي

2017الربع الثاني 

 توزيع المنتجات البترولية

 2017الربع الثاني 

 

  

 

 إنشاءات الغاز الطبيعي

2017الربع الثاني 
  محطات الوقودعدد 

2017الربع الثاني 

 

 

 

 .ألنشطة التوزيع والنسبة المتبقية ألنشطة التوليدمن اإلجمالي  62.7% *

 محطات غاز طبيعي 7من بينها  

 مليون 142.4
 ات / ساعةو ليلو

 

 سنوي انخفاض 

 %10بمعدل 

 مليار  1.1

 متر مكعب

 

 سنوي نمو 

 %26بمعدل 

 

 مليون 204.3

 لتر

 

نمو سنوي بمعدل 

1% 

 

ألف  18.2

 عميل
 

 سنوي  انخفاض

 %45بمعدل 

 

 محطة 46
 

محطة في  45مقابل 

 2016الربع الثاني 
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 

 %68.1 –ملكية شرلة القلعة 
 

2017 عام منالثاني  الربع خالل جنيه مليون 14.2 لتبلغ %237بمعدل  توازن شركةاألرباح التشغيلية لنمو 

، وصاحب ذلك نمو األرباح %149، وهو نمو سنو  بمعدل 2017عام النصف األول من مليون جنيه خالل  189.6بلغت إيرادات شركة توازن 

 مليون جنيه خالل نفس الفترة.  32.2لتبلغ  %275التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنو  

 14.2لتبلغ  %237مليون جنيه، كما ارتفعت األرباح التشغيلية بمعدل  96.4لتبلغ بأكثر من مرتين فت اإليرادات عوخالل الربع الثاني منفردًا تضا

 .وإنتاج إيكارو لشركتيقوة األداء المالي والتشغيلي  عكسوهو ما ي ،مليون جنيه

اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 

التشغيلية األرباح
 )مليون جنيه(

 

من نمو إيرادات  %57وبما يمث  حوالي  %73، وهو نمو سنو  بمعدل 2017مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  72.2 شرلة إيكاروبلغت إيرادات 

مليون  9.2لتبلغ  %70وصاحب ذلك نمو األرباح التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنو  توازن خالل نفس الفترة. 

وتعكس النتائج المالية لشركة إيكارو نمو الطلب الصناعي على  من معدل نمو األرباح التشغيلية لشركة توازن(. %38 نحو)اني الربع الثجنيه خالل 

، فضالً عن قدرة (Biomass)وأيًضا المخلفات الزراعية  (RDF) المخلفاتمث  الوقود البدي  المشتق من  ،حلول الطاقة البديلة التي توفرها الشركة

ألف طن  71.6ببيع  قامت الشركةوقد  .الطاقة دعم وتخفيض الصر  سعر تحريرالشركة على تمرير زيادة األسعار في ظ  موجة التضخم التي أعقبت 

ألف  19شتق من المخلفات ، فيما بلغت مبيعات الوقود البدي  الم%88وهي زيادة سنوية بنسبة  2017من المخلفات الزراعية خالل الربع الثاني من عام 

 االتجاه إلى تحريرمع في مصر . وتتوقع اإلدارة أن يستمر هذا التحسن بفض  تحوالت المشهد االقتصاد  عن العام الماضي %29طن تقريبًا بزيادة 

ع مواصلة إصدار التراخيص إلنشاء مصانإلى جانب ، الفحم والمازوتوبالتالي الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود التقليد  مث  تدريجيًا قطاع الطاقة 

 الكثافةالخشب المضغوط متوسطة مصانع ألواح توريد المخلفات الزراعية لأبرمت مؤخًرا عقود الشركة . وتجدر اإلشارة إلى أن األسمنت الجديدة

(MDFفي إطار خط )لتنويع قاعدة العمالء. ة اإلدارة 

مليون جنيه خالل نفس الفترة.  10.5بينما بلغت األرباح التشغيلية  2017مليون جنيه خالل النصف األول من عام  54.6مجموعة إنتاج بلغت إيرادات 

 نمو وهو ،منفردًاالثاني  الربع خالل جنيه مليون 25.7 اإليرادات بلغت حيث ملحوظ، بشك  والتشغيلي المالياألداء  تحسن إنتاج مجموعةشهدت وقد 

 مليون 4.7 إلى واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح بارتفاع مصحوبًا ،أضعا  مقارنة بالعام الماضي 10بمعدل  قياسي

 إنتاج مجموعة إيرادات إجمالي من جنيه مليون 17.7 مساهمتها بلغت حيث «عمان إنتاج» التابعة للشركةالمالي  األداءالشركة قوة  نتائج وتعكس. جنيه

ادت الشركة من وقد استف. عمان في لمخلفاتالمدافن الصحية ل من نياثن وإنشاء لتصميم جديدين مشروعين على التعاقد في ضوءوذلك خالل الربع الثاني 

الجنيه الية بتعويم الجنيه إذ أن إيرادات المشروعات الجديدة في عمان تحققها الشركة بالعملة األجنبية ولكنها تسج  تلك اإليرادات على قوائمها الم

المصر . 

 الوقود المشتق من المخلفات توريدات  إجمالي

 (2017)الربع الثاني 

  الزراعية المخلفاتتوريدات  إجمالي

(2017 الثانيالربع )

٤
2

.2

٩
٦

.٤

16الربع الثاني  17الربع الثاني 

٤
.2

1
٤
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16الربع الثاني  17الربع الثاني 

 ألف 71.6
  ن

 

 سنوي نمو 

 %88بمعدل 

 

 ألف  19
  ن

 

 سنوي نمو 

 %29بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 

%17.9ملكية شرلة القلعة 
 

 2017سبتمبر اعتباًرا من  للتكرير المصرية مشروع من %95 استكمال

 

 المشروع أرض تسليم تم وقد. أمريكي دوالر مليار 3.7 استثمارية بتكلفة الكبرى القاهرة في متطورة تكرير منشأة إقامة على للتكرير المصرية الشرلة تعم 

 األعمال تنفيذ معدل وبلغ ،Mitsui & Co Ltdو GS Engineering & Construction Corp شركتي تحالف العام المقاول إلى 2014 مطلع في بالكام 

 .2017سبتمبر اعتباًرا من  %95 اإلنشائية

 

 إجمالي من دوالر مليون 2022 حوالي المسحوبة القروض إجمالي وبلغ المشروع، موقعفي  الثقيلة المعدات جميع بتركيب للتكرير المصرية الشركة قامت وقد

 مليون 553 البالغ القروض حزمة من المتبقي الجزء استخدام المنتظر ومن، 2017وذلك بحلول سبتمبر  ،(دوالر ارملي 2.575) عليها المتفق القروض حزمة

   .2018 عام خالل دوالر
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 

قطاع النقل والدعم اللوجيستي 
 

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

.لوجيستيكسشركة ناي  من خالل  اللوجيستي في مصر وجنوب السودان

 

 والتشغيلي المالي األداء

حيث قامت الشركة خالل  %10سنو  بمعدل ، وهو نمو 2017ول من عام النصف األمليون جنيه خالل  57.9 نايل لوجيستيكس شرلةبلغت إيرادات 

مليون جنيه خالل  34.4وبلغت اإليرادات  الماضتتتتي.استتتتتئنا  أنشتتتتطة التحمي  والتفريغ للواردات المتراكمة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الربع الثاني ب

، غير أن ذلك لم ينعكس على األرباح التشتتغيلية للشتتركة نظًرا الرتفاع المصتتروفات الخاصتتة بتعهيد %19الربع الثاني منفردًا، وهو نمو ستتنو  بمعدل 

ا تكاليف صتتيانة أستتطول بارجات الشتتركة خالل الربع الثاني.  مليون  7هذه الخلفية تكبدت الشتتركة خستتائر تشتتغيلية بقيمة على وخدمات التخزين وأيضتتً

 مليون جنيه خالل الربع الثاني منفردًا. 4.9ول من العام الجار ، والنصف األجنيه خالل 

 

 %67.6 –ملكية شرلة القلعة 
 

2017عام  منالثاني  الربعخالل  جنيه مليون 34.4 لتبلغ %19بمعدل  لوجيستيكس ناي  إيراداتنمو 

اإليرادات
(مليون جنيه) 

التشغيليةاألرباح 
 (مليون جنيه)

كة رناي  لوجيستيكس تحسنًا ملحوظاً بأنشطة التحمي  والتفريغ بعد فترة من التباطؤ استمرت عبر الربع األول من العام الجار  في ظ  ركود ح شهدت

ى لوهو ما أدى إلى ترحي  ذروة النشتتاط الموستتمي إ ،الواردات في مصتتر وحالة التذبذب التي عصتتفت بالستتوق بعد تعويم الجنيه خالل نوفمبر الماضتتي

 50مقارنة بالمتوسط الشهر  التي يتراوح بين  منفردًا، مايو شهر خاللتقريبًا  طن ألف 211 بمناولةشهر مايو بدالً من شهر فبراير. وقد قامت الشركة 

ألف طن  532، والثاني الربع خالل طن ألف 336 ليبلغ %48 ستتتتتتنو  بمعدل والتفريغ التحمي  أنشتتتتتتطة حجم ارتفع. وعلى هذه الخلفية ألف طن 60و

. ولم ينعكس هذا التحستتن 2016ألف طن خالل النصتتف األول من عام  499مقاب   %7ول من العام الجار ، وهو نمو ستتنو  بمعدل النصتتف األخالل 

ضالً عن تكاليف ف ،الشركةمستودعات تنفيذ التوسعات الخاصة بالتخزين إلى حين  أنشطةنظًرا الرتفاع المصروفات الخاصة بتعهيد  الشركةعلى نتائج 

 في لجديدا الحاويات. وتجدر اإلشتتارة إلى المستتاهمة اإليجابية لمستتتودع الحاويات ونق  والتفريغ التحمي  أنشتتطة كفاءةزيادة بارجات لالصتتيانة أستتطول 

 خالل جنيه مليون 4.2 مستتاهمته وبلغت المالية نتائجه تعزيز في المستتتودعحيث نجح  ،2016 أغستتطس خاللمنذ إطالقه  باإلستتكندرية النوبارية ميناء

 .2017 عاممليون جنيه خالل الربع الثاني من  3.7و ،األول الربع

2
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٣
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

العام  خالل، وذلك بعد تأثره بتباطؤ حركة الواردات 2017منذ بداية عام تحستتتناً تدريجيًا نشتتتاط نق  الحاويات في ميناء بورستتتعيد  شتتتهدومن جانب آخر 

أدى إلى تراجع النشتتاط بشتتك  ملحوظ نظًرا لتوجه شتتركات الشتتحن إلى في محطة حاويات قناة الستتويس مناولة الونق  الغير أن ارتفاع رستتوم  ،الماضتتي

مقارنًة بنفس  %39، وهو نمو ستتتتنو  بمعدل 2017حاوية خالل الربع الثاني من عام  3747الموانئ األخرى األق  تكلفة. وبلغ عدد الحاويات المنقولة 

حاوية شهريًا.  2000وأق  من المعدالت السابقة التي بلغت الجار  مقارنًة بالربع األول من العام  %40بنسبة  انخفاضه ، غير أن2016الفترة من عام 

حاوية خالل شتتهر يوليو مع توقفه تماًما خالل أغستتطس الماضتتي، األمر الذ  دفع الشتتركة إلى  107تراجع نشتتاط نق  الحاويات بشتتك  ملحوظ ليبلغ قد و

ميناء النوبارية باإلستتكندرية من أج  توظيفهما في أنشتتطة تحمي  وتفريغ على أن يتم نقلهما بعد ذلك لالبارجات إلجراء أعمال الصتتيانة، إيقا  اثنان من 

 .ببورسعيدأنشطة نق  الحاويات إذ لم تتعا  الحبوب 

يادة أسعار ، وهو ما سينعكس أثره في زلتحرير أسعار الطاقةاها الحكومة لبضائع من الخطة التي تتبنالنهر  لنق  ال مشروعاتوتتوقع اإلدارة أن تستفيد 

وقيع ومن بينها النق  النهر . وفي هذا الصتتدد، قامت الشتتركة بتاألق  تكلفة النق  بالشتتاحنات بشتتك  ملحوظ وبالتالي التحول إلى استتتخدام الوستتائ  البديلة 

قوم بموجبه بنق  الحبوب من ميناء اإلسكندرية إلى صوامع الشركة، علًما بأن العقد عقد جديد لمدة ثالث سنوات مع الشركة العامة للصوامع والتخزين ت

كة على أرض الشرحبوب مستودع تخزين الإلنشاء  الالزم التموي  تأمين. وباإلضافة إلى ذلك تعم  الشركة حاليًا على 2017سيبدأ سريانه أواخر عام 

ستتتتلع وال الشتتتتركات العالمية المتخصتتتتصتتتتة في تجارة الحبوب كبرىمع واحدة من بالتعاقد المراح  النهائية الخاصتتتتة الشتتتتركة النوبارية، كما بلغت في 

 .كةالشر إيراداتوتنمية األنشطة التشغيلية تحسين ستساهم بشك  ملحوظ في العقود الجديدة بأن ، علًما التخزين الجديد عالستغالل مستود

 نشا  التحميل والتفريغ

(2017 الثانيالربع )

 المنقولة الحاويات عدد

(2017)الربع الثاني 

 

  

336 
 ألف  ن

 

سنوي بمعدل نمو 

48% 

 

3747 
 حاوية 

 

سنوي بمعدل نمو 

39% 
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 

التعدين قطاع 
 

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

 الز،ميت بريشيوس أسكوم وشركة والكيماويات، الكربونات لتصنيع أسكوم وشركة ،(المحاجر إدارة نشاط) أسكوم

. العازلة للمواد روك جالس وشركة

 

 والتشغيلي المالي األداء

 خصتتتتم قب  التشتتتتغيلية األرباح وارتفعت. %27 ستتتتنو  بمعدل نمو وهو ،2017 عام من الثاني الربع خالل جنيه مليون 234.5 أستتتتكوم إيرادات بلغت

تحرير ستتتتتعر ل اإليجابي المردود عكسي، وهو ما نفس الفترة خالل جنيه مليون 33.9 لتبلغ %152 بنستتتتتبة واالستتتتتتهالك واإلهالك والفوائد الضتتتتترائب

 دماتخ أستتتعار زيادة إلى باإلضتتتافة األجنبية، بالعملة اإليرادات تستتتج و إنتاجها بتصتتتدير التابعة الشتتتركات تقوم حيث ،الصتتتر  أواخر العام الماضتتتي

  .والبنزين السوالر أسعار ارتفاع خلفية على المصر  السوق في المحاجر إدارة وأنشطة

 

 

 

 %54.7 –ملكية شرلة القلعة 
 

مليون  33.9لتبلغ قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك األرباح التشغيلية  في %152ا سنويًا بمعدل تسج  نموً  أسكوم

 2017من عام الثاني جنيه خالل الربع 

 اإليرادات
 )مليون جنيه(

األرباح التشغيلية
 )مليون جنيه(

 
 

 

  

2
٣

٤
.٥ 1

٨
٥

.٣

17الربع الثاني  16الربع الثاني 

٣
٣

.٩ 1
٣

.٤

17الربع الثاني  16الربع الثاني 
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 

الربع الثاني (ذلك رير إلث يشير ما بخالف جنيه مليون)

2016

الربع الثاني 

2017

أشهر  6التغيير )%(

2016

أشهر  6

2017

التغيير )%(

(%15)10.18.6(%25)5.23.9والكيماويات | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(أسكوم لتصنيع الكربونات 

أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم 

الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر أمريكي(
1.21.1(11%)2.22.830%

(%15)3.32.8(%58)1.70.7أمريكي( جالس روك | اإليرادات )مليون دوالر

جالس روك | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

واالستهالك )مليون دوالر أمريكي(
(0.4)(0.3)(30%)(0.6)(0.5)(29%)

%178.8218.122%90.099.210نشا  إدارة المحاجر في مصر | اإليرادات 

المحاجر في مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب نشا  إدارة 

والفوائد واإلهالك واالستهالك
3.46.693%6.821.8220%

%70.884.019%34.537.79نشا  إدارة المحاجر خارج مصر | اإليرادات 

نشا  إدارة المحاجر خارج مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

واإلهالك واالستهالكوالفوائد 
0.50.991%6.16.812%

  

 

 %25، وهو انخفاض سنو  بمعدل 2017خالل الربع الثاني من عام  دوالر مليون 3.9 والكيماويات الكربونات لتصنيع أسكوم شرلة إيرادات بلغت

ألف طن خالل نفس الفترة. وانخفضت األرباح التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  61.1لتبلغ  %23نظًرا لتراجع مبيعات الشركة بنسبة 

 %28، رغم نمو هامش األرباح التشغيلية بواقع أربع نقاط مئوية ليبلغ 2017م مليون دوالر خالل الربع الثاني من عا 1.1لتبلغ  %11واالستهالك بنسبة 

 .الجنيه تعويم بعد والسيما لشركةصادرات ال التنافسية القدرة تحسن بفض 

 

نظًرا لتراجع  %58، وهو انخفاض بمعدل سنو  2017ألف دوالر خالل الربع الثاني من عام  700 العازلة للمواد روك جالسشرلة بلغت إيرادات 

مليون دوالر خالل  0.3طن خالل نفس الفترة. ومن جانب آخر نجحت الشركة في تقليص الخسائر التشغيلية إلى  800لتبلغ  %49مبيعات الشركة بنسبة 

 .جنيهال تعويم بعد والسيما التنافسية للشركة القدرة، بفض  تحسن 2016دوالر خالل الربع الثاني من عام  مليون 0.4، مقاب  2017الربع الثاني من عام 

 

 لزيادة نظًرا ،2017 عام منالثاني  الربع خالل جنيه مليون 99.2 لتبلغ %10 سنو  بمعدل المصري السوق في المحاجر إدارة نشا  إيرادات ارتفعت

تحسن هامش األرباح . وقد مليون جنيه 6.6لتبلغ  %93وهو ما أثمر عن نمو األرباح التشغيلية بمعدل سنو   ،المحروقات أسعارزيادة  بعد البيع أسعار

 .نفس الفترةمليون طن خالل  6.7إلى  %10رغم تراجع حجم المبيعات بنسبة الربع الثاني خالل  %7 رتفع إلىالتشغيلية لي

 

 والكيماويات الكربونات لتصنيع أسكوم مبيعات

(2017 الثانيالربع )

  مصر في المحاجر إدارة نشا  مبيعات

(2017الثاني )الربع 

 

  

ألف  61.1
  ن

 

انخفاض سنوي 

 %23بمعدل 

 

 مليون 6.7
  ن

 

سنوي انخفاض 

 %10بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 

والتشغيلي المالي األداء

 أرباح تسجي  ذلك وصاحب ،%10 بمعدل سنو  نمو وهو ،2017 عام من األول النصف خالل جنيه مليار 1.37 القابضة أسيك مجموعة إيرادات بلغت

 منفردًا الثاني الربع وخالل. الجار  العام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 117.3 بقيمة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  تشغيلية

 نمو ويعكس. من إجمالي إيرادات القلعة خالل الربع الثاني %31مساهمة  بنسبةو ،%21 قدرها سنوية بزيادة جنيه، مليون 699.3 اإليرادات بلغت

 .األسمنت نتاجإ مشروعات داءالنسبي أل ستقراراال مع واإلنشاءات الهندسة مشروعات في نيالتابعت وأرسكو للهندسة أسيك لشركتي القو  األداء اإليرادات

حيث  %22 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباحوقد انعكس المردود اإليجابي لنمو اإليرادات في ارتفاع 

 .الجار  العام من الثاني الربع خالل جنيه مليون 66.1بلغت 

 

 %69.2 –ملكية شرلة القلعة 
 

اإليرادات | أسيك القابضة
 (مليون جنيه) 

األرباح التشغيلية | أسيك القابضة
 (مليون جنيه) 

٦
٩

٩
.٣ ٥
7

٩
.٣

17الربع الثاني  16الربع الثاني 

٦
٦
.١ ٥

٤
.٢

17الربع الثاني  16الربع الثاني 

 قطاع األسمنت واإلنشاءات 
 

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

 لقلعةا قامت –وشركة دجلفا  ،زهانةالتكام  / في الجزائر: شركة أسمنت خالل شركة أسيك لألسمنت )في السودان: 

ومشروعات  ،/ شركة أسيك للتحكم اآللي( ومشروعات اإلنشاءات )شركة أرسكو ،(2017مايو في  منها بالتخارج

اإلدارة الهندسية )شركة أسيك للهندسة / شركة أسنبرو(.
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 

 %59.9 –أسيك القابضة ملكية 
 

 2017 عام من الثاني الربع خالل جنيه مليون 292.1 لتبلغ %5 بمعدل سنويًا نمًوا تسج  لألسمنت أسيك إيرادات

اإليرادات | أسيك لألسمنت
 (مليون جنيه) 

األرباح التشغيلية | أسيك لألسمنت
 (مليون جنيه)

النشتتتتاط اإلنتاجي تعافي بفضتتتت   %5 بمعدل ستتتتنو  نمو وهو ،2017 عام من الثاني الربع خالل جنيه مليون 292.1 لألستتتتمنت أستتتتيك شتتتتركة إيرادات بلغت

 غيليةالتشتتتت الطاقة معدالت في تراجع منأستتتتفر عنه  وما توقفهذا ال أن غير. األول الربع خالل اإلنتاج لخطوط المتكرر التوقف بعد وزهانة التكام  مصتتتتنعيب

 خالل جنيه مليون 37.9 لتبلغ %11 بمعدل انخفضتتتتالتي  واالستتتتهالك واإلهالك والفوائد الضتتترائب خصتتتم قب  التشتتتغيلية األرباح من نال األول الربع خالل

  .2017 عام من الثاني الربع

نجحت الشتتركة في تعويض  حيث %28 بمعدل ستتنو  نمو وهو ،2017 عام من الثاني الربع خالل جنيه مليون 291.4 التكامل أسررمنت مصررنع إيرادات بلغت

ا وهو ،الثاني الربع خالل تقريبًا طن ألف 220ليبلغ  %8 ستتتتنو  بمعدل المبيعات حجمفقد ارتفع  .تراجع حجم المبيعات خالل الربع الستتتتابق  بنستتتتبة نمو أيضتتتتً

 عام من الثاني الربع خالل جنيه مليون 35.3 واالستتتتهالك واإلهالك والفوائد الضتتترائب خصتتتم قب  التشتتتغيلية األرباح وستتتجلت. الستتتابق بالربع مقارنًة 15%

، 2017 أغستطس من اعتباًرا للكهرباء القومية بالشتبكة ربطه تمقد  التكام  أستمنت مصتنع أن بالذكر جدير. الماضتي العامب مقارنًة ملحوظ تغيير ودون ،2017

 .حالرب امشه تنميةو التشغيلية الكفاءةتعزيز  وبالتالي ،أق  بتكلفة المصنع لتشغي  الالزمةالكهرباء  احتياجات تأمين في ساهموهو ما سي

ا %3 بمعدل ستتنو  نمو وهو ،2017 عام من الثاني الربع خالل جنيه مليون 193.2 لألسررمنت زهانة مصررنع إيرادات بلغت  التشتتغيلية األرباح. وارتفعت أيضتتً

نقاط  9. وارتفع أيًضا هامش األرباح التشغيلية بواقع %37وهو نمو سنو  بمعدل  جنيه مليون 70.1 لتبلغ واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب 

ت بزيادة ، حيث قامالسابق الربع خالل اإلنتاج خطوطخالل الربع الثاني من العام الجار . وقد نجحت الشركة في تجاوز تأثير التوقف الكلي ل %36مئوية ليبلغ 

  .%6تقريبًا خالل الربع الثاني، وهو ما يمث  نمًوا سنويًا بمعدل  طن ألف 200غ حجم اإلنتاج وبالتالي بل %57 بنسبةالتشغيلية  الطاقة

الربع الثاني (مصري جنيه مليون --مشروعات أسيك لألسمنت )

2016

الربع الثاني 

2017

 التغيير
)%(

أشهر  6

2016

أشهر  6

2017

التغيير 
)%(

%502.3537.97%228.2291.428أسمنت التكامل | اإليرادات

(%53)91.442.6%34.935.31أسمنت التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

(%23)411.2315.3%187.3193.23*| اإليراداتزهانة لألسمنت 

(%58)116.048.9%51.170.137*واالستهالك| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك زهانة لألسمنت 

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

  التكاملجمالي مبيعات األسمنت | إ

(2017 الثانيالربع )

 زهانةإجمالي مبيعات األسمنت | 

(2017 الثانيالربع )

2
٩

2
.1

2
7

٨
.٩

17الربع الثاني  16الربع الثاني 

٣
7

.٩

٤
2

.٥

17الربع الثاني  16الربع الثاني 

0.22 

 مليون  ن

سنوي بمعدل نمو 

8% 

 

 

0.20 

  ن مليون

سنوي نمو 

 %6بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 

 %99.9 –أسيك القابضة ملكية 
 

 2017 عام منالثاني  الربع خالل جنيه مليون 213.8 لتبلغ %31 سنو  بمعدل للهندسة أسيك إيرادات نمو

إيرادات | أسيك للهندسة
 (مليون جنيه)

أسيك للهندسةاألرباح التشغيلية | 
 (مليون جنيه) 

 

 

 نمو ذلك وصتتتاحب. %31 بمعدل ستتتنو نمو وهو  ،2017 عام من األول النصتتتف خالل جنيه مليون 448.4 للهندسرررة أسررريك شررررلة إيراداتبلغت 

 الربع وخالل. نفس الفترة خالل جنيه مليون 43.8 لتبلغ %30 ستتتنوية بنستتتبة واالستتتتهالك واإلهالك والفوائد الضتتترائب خصتتتم قب  التشتتتغيلية األرباح

 األرباح أن غير. الشتتركة تتقاضتتاها التي اإلدارة أتعاب زيادة بفضتت  %31 بمعدل ستتنو  نمو وهو جنيه، مليون 213.8 اإليرادات بلغت منفردًا الثاني

 الجار ، العام من الثاني الربع خالل جنيه مليون 9 لتبلغ %18 ستتنو  بمعدل انخفضتتت واالستتتهالك واإلهالك والفوائد الضتترائب خصتتم قب  التشتتغيلية

 بأحد ألستتتاستتتيةا الصتتتيانة بأعمال المتعلقة األخرى المصتتتروفاتفضتتتاًل عن  الغيار، وقطع العمالة تكاليف ذلك في بما التشتتتغيلية التكاليف الرتفاع نظًرا

خالل الربع  ستتنويًا طن مليون 2.8 إلى الشتتركة تديرها التي األستتمنت لمصتتانع اإلجمالية الطاقة ارتفعتوعلى الصتتعيد التشتتغيلي،  .الشتتركة مشتتروعات

 .%6 بمعدلسنو   نمو وهو ،2017الثاني من 

 مشروعات إنتاج الكلنكر

(2017 الثانيالربع )

2
1

٣
.٨

1
٦

٣
.0

17الربع الثاني  16الربع الثاني 

٩
.0

1
0

.٩

17الربع الثاني  16الربع الثاني 

2.81 

 مليون  ن

 

سنوي بمعدل  نمو

6% 
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 

 %99.9 –أسيك القابضة ملكية 
 

 جنيه مليون 150.2 لتبلغ 2017 من عامالثاني الربع  خاللتتضاعف  أرسكو إيرادات

أرسكو| اإليرادات 
 (مليون جنيه)

األرباح التشغيلية | أرسكو
 (مليون جنيه)

 

 

 من مجموعة تنفيذ بدء ضتتوء في ،%102 بمعدل ستتنو  نمو وهو ،2017 عام من الثاني الربع خالل جنيه مليون 150.2 أرسرركو شرررلة إيرادات بلغت

 الربع خالل جنيه مليون 15.9 واالستتتتهالك واإلهالك والفوائد الضتتترائب خصتتتم قب  تشتتتغيليةال رباحبلغت األ كما. هايعل المتعاقد الجديدة المشتتتروعات

شغيلية خسائر مقاب  ،2017 عام من الثاني شركة أعمال زيادة بفض  ،2016 عام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 4.2 قدرها ت  حديدال بمشروعات ال

 هيكلة بإعادة الخاصتتة التدابير من مجموعة تطبيق عبرالربحية  تحستتين في الشتتركة نجحت ذلك على وعالًوة. الربح المرتفع هامشب تتستتم التي الصتتلبو

 المشتتتتروعات إجمالي بلغ وقد. ملحوظ بشتتتتك  العمالة تكاليف تقليصوهو ما ستتتتاهم في  العمالة،خدمات تعهيد ب االستتتتتعانة ذلك في بما األعمال، نموذج

 .2017 يونيونهاية حتى  جنيه مليون 270.4 عليها المتعاقد

 المشروعات المتعاقد علث تنفيذها

 (2017يونيو  30اعتباًرا من ) 

  

1
٥

0
.2

7
٤

.2

17الربع الثاني  16الربع الثاني 

1
٥

.٩

-٤
.2

17الربع الثاني  16الربع الثاني 

270.4 

 مليون جنيه

 

سنوي انخفاض 

 %27بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 

%54.9 –شرلة القلعة ملكية 

 مليون 25.7لتبلغ  %126رباح التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل نمو األ تسج  جذور مجموعة

2017 عام منالثاني  الربع خالل جنيه

اإليرادات المجمعة | جذور
 (مليون جنيه) 

األرباح التشغيلية المجمعة | جذور
 (مليون جنيه)

 

 األرباح، وصتتتتاحب ذلك نمو %15 بمعدل ستتتتنو  نمو وهو ،2017 عام منول النصتتتتف األ خالل جنيه مليون 462.6 جذور مجموعة إيرادات بلغت

شغيلية سنو   واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  الت خالل نفس الفترة بفض  تحسن مؤشرات  جنيه مليون 44.4لتبلغ  %144بمعدل 

 . دينا زارعمالكفاءة التشغيلية بشركة 

 دوالفوائ الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباحارتفعت و جنيه، مليون 310.8 لتبلغ %38 سنو  بمعدل اإليرادات ارتفعت منفردًا، الثاني الربع وخالل

 .جنيه مليون 25.7 لتبلغ %126 قدرها سنوية بنسبة واالستهالك واإلهالك

 

الربع الثاني (ذلك رير إلث يشير ما بخالف جنيه مليون)

2016

الربع الثاني 

2017

التغيير 
)%(

أشهر  6

2016

أشهر  6

2017

التغيير 
)%(

%236.4357.151%132.3198.550اإليرادات|  دينا مزارع

%46.7104.9125%20.258.3189واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  دينا مزارع

%76.986.613%42.145.89اإليرادات|  األلبان لمنتجات االستثمارية

 الكواإله والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  األلبان لمنتجات االستثمارية
واالستهالك

7.20.8(89%)13.12.7(79%)

(%53)110.151.5(%53)58.427.2اإليرادات|  والتجارة للخدمات العربية

 واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  والتجارة للخدمات العربية
واالستهالك

(5.2)(11.8)126%(10.1)(21.9)116%
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األرذيةقطاع 
 

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

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

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



20

 تقرير نتائج األعمال

2017يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
2017سبتمبر  30القاهرة في 

 

  بزيادة 2017مليون جنيه خالل النصتف األول من عام  357.1أداءها المالي والتشتغيلي القو ، حيث بلغت اإليرادات  مزارع ديناواصتلت ،

خالل النصتتف  %125، وارتفعت األرباح التشتتغيلية قب  خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك بمعدل ستتنو  %51ستتنوية قدرها 

مليون  198.5لتبلغ  %50يون جنيه. وخالل الربع الثاني منفردًا ارتفعت اإليرادات بمعدل ستتتتتتنو  مل 104.9األول من العام الجار  لتبلغ 

مليون جنيه  58.3لتبلغ  %189جنيه، وصاحب ذلك نمو األرباح التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنو  

خالل الربع الثاني  %29يادة أستتعار البيع، فضتتالً عن نمو إنتاج الحليب الخام بمعدل خالل نفس الفترة في ضتتوء تحستتن الكفاءة التشتتغيلية وز

من العام الجار  بفض  تحسن مستوى تغذية قطيع األبقار.

 بهد  تحقيق االكتفاء الذاتي من الشتتتركةتمتلكها والتي المستتتتأجرة األراضتتتي  زراعة في بالتوستتتع قدًماوتعكف الشتتتركة حاليًا على المضتتتي 

تحسين استخدام األراضي الزراعية، علًما بأن الشركة بدأت في جني ثمار تلك ل ، وكذلك تأمين مصادر مستدامة لمياه الر ال  الحيوانيةاألع

 .2017خالل النصف األول من عام  %29نقاط مئوية ليبلغ  9هامش األرباح التشغيلية بواقع  ارتفعاالستراتيجية حيث 

  مليون جنيه خالل  86.6بتستتتتويق الحليب الذ  تنتجه مزارع دينا. وقد بلغت إيرادات الشتتتتركة  لمنتجات األلبانالشرررررلة االسررررتثمارية تقوم

، غير أن األرباح التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك تراجعت %13، بزيادة سنوية 2017النصف األول من عام 

ل نفس الفترة، نظًرا للتحديات التي واجهتها الشتتتتركة بستتتتوق الحليب والعصتتتتائر على خلفية مليون جنيه خال 2.7لتبلغ  %79بمعدل ستتتتنو  

 الضتتتتغوط التضتتتتخمية الستتتتائدة، باإلضتتتتافة إلى زيادة تكاليف المواد الخام والتي أدت إلى انكماخ هامش األرباح. وخالل الربع الثاني منفردًا

وتراجعت  خالل نفس الفترة. %17مبيعات بنستتبة اليون جنيه رغم انخفاض حجم مل 45.8لتبلغ  %9ارتفعت إيرادات الشتتركة بمعدل ستتنو  

.2017خالل الربع الثاني من عام  مليون جنيه 0.8لتبلغ  %89األرباح التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بنسبة 

 

 مبيعات مزارع دينا

 (2017 الثانيالربع )

 

  قطيع مزارع دينا

 (2017الربع الثاني )

 

  مبيعات االستثمارية لمنتجات األلبان

 (2017الربع الثاني )

 .حلوببقرة  7639تشم   * 

 ن ألف  21.5

 خام( )حليب

 

سنوي بمعدل نمو

29% 

 

14.129 
 بقرة

 

سنوي بمعدل  انخفاض

9% 

3298 
  ن

 

سنوي بمعدل انخفاض 
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)إبراء الذمة القانونية(المستقبلية البيانات 
 يراتوالتقد التوقعات علث ت سيسها تم حيث تاريخية، حقائق تعد ال الوتيقة هذه في الواردة البيانات

 معروفة، ورير معروفة مخا ر علث البيان هذا ينطوي وقد. القلعة شرلة ومعتقدات وآراء الحالية،

 إلث اإلشارة ويجب. مفر  بشكل عليه االعتماد ينبغي وال أخرع، وعوامل مؤلدة، ورير مؤلدة ومخا ر

 حديدهات ويمكن" المستقبلية البيانات" أو" األهداف" تشكل الوتيقة هذه في الواردة المعلومات بعض أن

 ،"يتوقع" ،"ينبغي" ،"يلتمس" ،"سوف" ،"ربما" مثل تطلعيه مصطلحات استخدام خالل من

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

 تلك عن جوهريا تختلف قد القلعة لشرلة الفعلي األداء أو النتائج أو الفعلية األحداث ولذلك. المشابهة

 ا رالمخ بعض علث القلعة شرلة أداء ويحتوي. المستقبلية البيانات أو االهداف هذه مثل تعكسها التي

 .والشكوك

 

 

 CCAP.CAلود التداول في البورصة المصرية 

 أرقام عالقات المستثمرين

 القاضي عمرو/  األستاذ

 المستثمرين عالقات رئيس

akadi@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440:   ت

    :4448 2791 2 20+ 

 درويش تامر/  األستاذ

 المستثمرين عالقات مدير

tdarwish@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440:   ت

    :4448 2791 2 20+ 

 

 

هيكل مساهمي شرلة القلعة

 (2017يونيو  من اعتباًرا)

 CCAP.CA المصرية البورصة لود

 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


