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 تقرير مجلس اإلدارة

 2016سبتمبر  30المالية المنتهية في الفترة شركة القلعة تعلن نتائج 
 

 المؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة

 2016من عام الثالث الربع 

 

 اإليرادات
 مليار جنيه 1.8

 (بعد إعادة التبويب – 2015من عام  الثالثخالل الربع  ممليار ج 1.5)
 

 هامش المساهمة

39% 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 مليون جنيه 85.7

 (التبويب إعادة بعد – 2015 عام من الثالث الربع خالل مج مليون 125.9)

 األقليةصافي الخسائر بعد خصم حقوق 
 مليون جنيه 207.6

 (2015من عام الثالث خالل الربع  ممليون ج 135.7)

 2016من عام أشهر  9أول 

 اإليرادات
 مليار جنيه 5.3

 (2015من عام أشهر  9 أولخالل  ممليار ج 4.5)

 هامش المساهمة

39% 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 مليون جنيه 321.8

 (2015 عام منأشهر  9 أول خالل مج مليون 426.3)

 صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية
 مليون جنيه 737.4

 (2015من عام أشهر  9 أولخالل  ممليون ج 258.8)

 

 (2016سبتمبر  30المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة )

 إجمالي األصول
 مليار جنيه 42.4

 (2015نهاية عام  جممليار  36.97)

 ةإجمالي حقوق الملكي

 مليار جنيه 10.92

 (2015 عام نهاية مج مليار 10.95 مقابل)

 

 والبنية الطاقة اسااتامارا  في رائدة شااركة وهي –( CCAP.CA المصاارية البورصااة كود) القلعة شااركة إدارة مجلس اجتماع اليوم مسااا انعقد 

 بلغت حيث ،2016سبتمبر  30 في المنتهية المالية للفترة والمستقلة المجمعة المالية القوائم باعتماداإلدارة  مجلس وقام. وأفريقيا بمصر األساسية

من العام الجاري، بينما بلغ صااافي الاسااائر أشااهر  9أول  خالل مليار جنيه 5.3و ،منفردًاالاالث خالل الربع  جنيه مليار 1.8 المجمعة اإليرادا 

 .2016أشهر من عام  9أول مليون جنيه خالل  737.4والاالث مليون جنيه خالل الربع  207.6

نتاااائج يلي وفيماااا ل لياااة وتعلي  اإلدارة عل  ا غي لت ااااااا لياااة وا لماااا لفترة المجمعاااة عرض أبرز المؤشااااااارا  ا لياااة ل لماااا لمنتهياااة ا  في ا

 تحميل يمكنو. 2016من عام الاالث الربع  ومسااااتجدا  لنتائج اإلدارة وتحليال  المتممة لإليضاااااحا إضااااافي ، ثم عرض 2016ساااابتمبر  30

 .ir.qalaaholdings.com اإللكتروني الموقع زيارة عبر القلعة ل ركة الكاملة المالية القوائم
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  المؤشرات المالية والتشغيلية

 الثالث الربع خالل جنيه مليار 1.8 لتبلغ %21 سرررررنو  بمعدل القلعة شرررررر ة إيرادات ارتفعت 

 (.التبويب إعادة بعد) 2015 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليار 1.5 مقابل 2016 عام من

لتسااهيل مقارنة األدا  المالي  2015من عام  الاالثقامت شااركة القلعة باعادة تبوين نتائج الربع 

 ،لل ااااركة، حيث تم اسااااتبعاد نتائج ال ااااركا  التي تم التاارش منها، وهي شااااركا  أسااااي  المنيا

، والرشااايدي للحلول والرشااايدي المي ان ،قنا –ومصااار لنسااامنت  ،وأساااي  للارساااانة الجاه ة

ا المحتفظ به االساااتامارا وتنمية للتمويل متناهي الصاااغر، وك ل   ،وم ااارل للبترول لة،المتكام

 التيو ركة أسكوم ل 2016عام لغرض البيع وتتضمن أفريكا ريل واي ، فضالً عن إضافة نتائج 

 .2015 لعام الاالث الربع من اعتباًرا بالكامل تجميعها بدأ

 حيث، 2016خالل الربع الااني من عام  القلعة شاااااركة إيرادا  صااااادارةالطاقة  قطاع احتلوقد 

 إيرادا  ارتفاع، وذل  عل  خلفية %32 بنسااااابةاألسااااامنت  قطاع ويليه %45 مسااااااهمته بلغت

 الربعخالل  التوالي عل  %27و %25 بنساااابة القابضااااة أسااااي  ومجموعة عربية طاقة شااااركة

 مساااهمة تراجعتمن جانن آخر و .العام الماضااي الفترة منمقارنة بنفس  2016 عام من الاالث

 وهو ،2015 عام من الاالث الربع خالل %8 مقابل اإليرادا ، إجمالي من %1 إل  النقل قطاع

عل  قوائم شركة  مستمرةال غير عمليا بند ال إل  فالي ريفت حديد سك  شركة إضافة يعكس ما

 .القلعة

  وبلغ هامش الربح  ،2016 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 273.8بلغ مجمل الربح

 .2015خالل الربع الثالث من عام  %18.5في مقابل  %15.3 اإلجمالي

حالة التضاام التي يمر بها االقتصااد المصاري وترثيرها عل  هيكل انافاض مجمل الربح يعكس 

مما أدى إل  ارتفاع أسااااااعار قيمة الجنيه المصااااااروفا  والتكاليس، وال ساااااايما في  ل تافي  

 .ومدخال  اإلنتاش الااصة بجميع استامارا  القلعةالااما  

   مليون جنيه خالل  203.9لتبلغ  %11ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بمعدل سنو

 %12.5من إجمررالي اإليرادات مقررابررل  %11.4ويمثررل كلرر  ، 2016الربع الثررالررث من عررام 

 خالل العام الماضي.

  مليون جنيه  85.7األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بلغت

 .%32، وهو انخفاض بمعدل سنو  2016خالل الربع الثالث من 

 خالل جنيه مليون 23 لتبلغ %14 سررنو  بمعدل المسرراهمين لصررالح المؤجلة األعباء ارتفعت 

رجع كل  بصررفة وي الماضرري، العام خالل يهجن مليون 20.1 مقابل 2016 عام من الثالث الربع

 .القابضة أسي  مجموعة عليه حصلت الذ  للتحويل القابل القرض مصروفاتأساسية إلى 

  مقابل 2016مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  15.9بلغت خسرررررائر بيع المشرررررروعات ،

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 33.1مكاسب بقيمة 

عملية التاارش من شركة العجي ي الدولية المتاصصة في تعبئة ج ئيًا إل  تل  الاسائر رجع تو

 .2016وتصدير المنتجا  الغ ائية، حيث تم نقل ملكية أسهم ال ركة خالل الربع الاالث من عام 

  كاليح االضررررررمحالل عام  19.6سررررررجلت ت لث من  ثا يه خالل الربع ال وهو ، 2016مليون جن

بل مانخفاض ملحوظ  يه خالل الربع  256قا جار مليون جن عام ال ثاني من ال غير أن كل  ، ال

  .2015مليون جنيه خالل الربع الثالث من  3.1يمثل ارتفاًعا بمعدل خمسة أضعاف مقابل 

 18.2)وكان ل ااركة أسااي  القابضااة نصااين األسااد من تكاليس االضاامحالل خالل الربع الاالث 

عل  الساااااحة  م ااااروعاتهاالمرتبطة برحد  مسااااتحقا بع  الب ااااطن لقيامها نظًرا ( مليون جنيه

 .اإلقليمية

  

 2016الربع الثالث اإليرادات المجمعة | 
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  مليون  30.7مقابل  2016مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  35المخصررررررصررررررات بلغت

 خالل نفس الفترة من العام الماضي.جنيه 

من  %50مليون جنيه ) 15.6تعكس ه ه ال يادة قيام شركة طاقة عربية بتكوين ماصص بقيمة 

ً  (الربع الاالثإجمالي ماصااصااا   للعقبا  التي تواجهها في تحصاايل مسااتحقاتها من  نظراً  ج ئيا

 بقطاع الكهربا  في  ل العقبا  الت غيلية التي تواجه ذل  الم روع. E-styrenicsم روع 

  مليون جنيه في صررورة أرباح فروق أسررعار الصرررف  19.9القلعة مكاسررب بقيمة حققت شررر ة

 .الماضيم مليون جنيه خالل العا 5.1مقابل خسائر قدرها 

  مليون  101.3نجحت شررررر ة القلعة في تقليا خسررررائر العمليات غير المسررررتمرة، حيث بلغت

ثالث من عام  ل الربع السررررررراب ، مليون جنيه خال 131.4، مقابل 2016جنيه خالل الربع ال

من  %83 حوالي ، علًما بأنللتقليا المسررتمر لتل  الخسررائر إلدارةا خطةويأتي كل  في إطار 

 .في  ال الربعين تل  الخسائر ترجع لشر ة أفريكا ريل وايز

 خالل جنيه مليون 207.6 بقيمة خسررائر صررافي القلعة لشررر ة المجمعة المالية النتائج سررجلت 

 صررافي بلغ بينما ،العام الماضرري خالل جنيه مليون 135.7 مقابل 2016 عام منالثالث  الربع

 جنيه مليون 258.8 مقابلالجار   عامال من أشرهر 9 أول خالل جنيه مليون 737.4 الخسرائر

 .2015نفس الفترة من عام  خالل

 باستثناء ) 2016سبتمبر  30في مليار جنيه  5.88شر ة القلعة المجمعة لديون بلغ إجمالي ال

 . ديون الشر ة المصرية للتكرير(

مليار  14.85مليار جنيه تقريبًا لتبلغ  0.4وقد ارتفعت ديون ال اااااركة المصااااارية للتكرير بواقع 

 القروض ح مة من ال ااااركة مسااااحوبا  ترثير، حيث يعكس ذل  2016ساااابتمبر جنيه في نهاية 

 . 2016سبتمبر بنهاية من الم روع  %91نحو ، علًما برن ال ركة قامت باستكمال عليها المتف 

 

 

 .2016إعادة تبويبها ضمن بند االلت اما  المحتفظ بها لغرض البيع اعتباًرا من الربع األول من عام عقن تم استبعاد ديون شركة سك  حديد ريفت فالي من الرسم البياني أعاله * 
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 2016سبتمبر  30تعلي  اإلدارة على نتائج الفترة المالية المنتهية في 

يعكس األدا  الت ااغيلي السااتامارا  القلعة سااالمة االسااتراتيجية التي تتبناها اإلدارة وتتبلور 

التعجيل بعملية التاارش من و الرئيسااااايةالتابعة  االساااااتامارا  تنميةفي األسااااااساااااية محاورها 

 هاقدرت من واالستفادة  يادة التركي  عل  استامارا  القيمة المضافةسعيًا لاألخرى الم روعا  

نمو إيرادا  ال ااااااركة بمعدل ساااااانوي وهو ما يتجل  مردوده اإليجابي في  ،النمو عل  المت ايدة

رغم اضطرابا  الم هد  ستامارا  قطاعي الطاقة واألسمنتالالمساهمة القوية بفضل  21%

 .2016من عام  االقتصادي خالل الربع الاالث

لتي اعن ترثير السياسا  االقتصادية ال تتصور اإلدارة أن شركة القلعة سوف تكون بمنرى و

والمؤسسا  شرنها شرن جميع ال ركا   –أقرتها الحكومة المصرية خالل الفترة الماضية 

ولكن دون أن ينال ذل  من تفاؤلها تجاه مستقبل االقتصاد المصري  –عل  الساحة المصرية 

واالتجاه إل  تافي  دعم الطاقة مقابل الدوالر الجنيه تحرير قيمة في ضااااااو  وال ساااااايما 

الاطوا  ل  تقناعتنا التامة برن  . ويعكس ذل الحقيقيين للمستحقينواستبداله بالدعم المباشر 

طويل األجل عل  القطاعا  االقتصااااااادية التي الحاساااااامة سااااااوف يكون لها مردود إيجابي 

 تستامر بها شركة القلعة.

تعويم الجنيه في صاااااالح االساااااتامارا  التابعة التي تساااااجل  أن يصااااانالقلعة رة تتوقع إدا

إيراداتها بالدوالر األمريكي، وأبرزها ال ااااااركة المصاااااارية للتكرير في قطاع الطاقة التي 

ساااتامر عن نقلة هائلة بالنتائج المالية المجمعة ل اااركة القلعة عند افتتار الم اااروع، وك ل  

 يثح ،أسكوم لتصنيع الكربونا  والكيماويا  وجالس روكركتي استامارا  قطاع التعدين ش

، فضاااالً عن أن شاااركة جالس الاارش إل  امإنتاجه من كبير ج   بتصااادير ال اااركتين كال تقوم

روك سااوف تساانح لها فرصااة فريدة لتنمية حصااتها السااوقية محليًا عن طري  طرر بدائل عالية 

 الجودة للمنتجا  المستوردة.

ومن ناحية تافي  دعم المنتجا  البترولية، تتوقع اإلدارة أن تساااااتفيد شاااااركة طاقة عربية من 

األربار الااصااة برن ااطة تسااوي  وتوزيع المنتجا  زيادة أسااعار الوقود وبالتالي تحسااين هام  

ا سااتفيد التي تقطاع الغاز الطبيعي  ، وك ل  م ااروعا البترولية طاع تحرير قسااتكمال امن أيضااً

  استيراد وتداول الغاز الطبيعي بصورة مباشرة.ب السمارالطاقة عبر 

سيال نفسه تتوقع اإلدارة أن  ستامارا  النقل والدعم اللوجيستي  ستفيدتوفي ال  دعمي  تاف منا

ري الب النقلاألمر ال ي سااايؤدي إل  زيادة تكلفة  الساااوالر، وقود ذل  في بما البترولية المنتجا 

التي  النهري النقلحلول  همهاأو تكلفة أقل بديلة وساااااائل اساااااتادام إل  التحولسااااارعة وبالتالي 

 .تقدمها شركة نايل لوجيستيكس

تحت مظلة شاااااركة أساااااكوم في قطاع  المحاجر إدارة ن ااااااطوترى اإلدارة عل  جانن آخر، أن 

، الوقودارتفاع تكلفة خالل المرحلة المقبلة في  ل  ضااااااغوطايواجه ن من المحتمل أالتعدين 

 المدى عل تل  ال يادة بصااااااورة تدريجية  تمريرإمكانية  ال ااااااركة في الوقت الحالي تدرسو

  .المتوسط

 راعيةال  الماكينا  ت غيل تكلفةملحو ة في ال يادة األمر نفسه بالنسبة لقطاع األغ ية حيث الو

  عل الطلننمو توقعا   ذل  ولكن يقابل، زيادة تكاليس الطاقةبعد  دينا م ارع ب ااركةالااصااة 

  ركةلالحصة السوقية لوأيًضا نمو  ،تنافسية بمي ة دينا م ارع فيه تحتفظ ال ي الطازش الحلين

حلي عالي بديل موتسع  لتوفير  تتوسع بقوة في سول الجبن التيو ،األلبان لمنتجا  االستامارية

خالل المرحلة  ال ركةتع ي  مبيعا  وأربار ، وهو ما سينعكس في الجودة للمنتجا  المستوردة

 .القادمة

 مصاااااااانعل جديدةال تراخيصال إصااااااادار عن الحكومة إعالنترى اإلدارة أن من جهة أخرى و

 وإي اكو أرسااكو الت ااييد شااركتيكون له مردود إيجابي مباشاار عل  ي من المتوقع أن األساامنت

متفائلة من  القلعة شرررر ة"

 المصر  االقتصاد مستقبل

في ضرررررروء اتجاو الحكومة 

 قيمرررة تحريرمؤخًرا إلى 

لجنيررره  الررردوالر مقرررابرررل ا

 دعم تخفيض إلى واالتجرراو

 بالدعم واسررررررتبداله الطاقة

 للمسررررررتحقين المبررراشررررررر

". الحقيقيين



 األعمال تقرير نتائج

2016سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
2016ديسمبر  15القاهرة في 

 من دسةلهنل أسي  شركة أيضا ستستفيد نأيمكن  كما القابضة، أسي  ل ركة التابعتين للهندسة

لتل  المصااانع الجديدة الم مع إن ااائها  واإلدارية الفنية ا االساات ااار خدما  عل  الطلن ارتفاع

 . وت غيلها خالل الفترة القادمة

آليااا  إدارة مااااطر العملااة خالل المرحلااة تع ي  تتطلع إدارة القلعااة إل  وعل  هاا ه الالفيااة 

المقومة بالدوالر األمريكي عل  مستوى شركة القلعة واستاماراتها المديونيا  القادمة، وخاصة 

 ةالرئيسااي غير األصااول من التاارش اسااتراتيجية تنفي  في قدما المضاايالتابعة، وذل  من خالل 

المديونا  المقومة بالعملة  سااداد في مهاالسااتادا دوالرية عائدا  سااتدر التي األصااول وتحديدا

 .السودان في التكامل أسمنتو بالج ائر دجلفا أسمنت مصنعي األصول تل  بين ومن ،األجنبية

 ******  

 في المنتهيااااة الماااااليااااة الفترة عن المجمعااااة والنتااااائج القلعااااة شاااااااركااااة ألدا  إضااااااااااافي اساااااااتعراض يلي وفيمااااا

من عام الاالث الربع  ومساااااتجدا  لنتائج اإلدارة وتحليال  المتممة اإليضااااااحا  إل  باإلضاااااافة 2016سااااابتمبر  30

   اإللكتروني الموقع زيارة عبر القلعة ل ركة الكاملة المالية القوائم تحميل يمكن. 2016



 األعمال تقرير نتائج

2016سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
2016ديسمبر  15القاهرة في 

 

 

 

 أسلوب تجميع نتائج استثمارات شر ة القلعة

 

 

 

  



قبل إعادة التبويببعد إعادة التبويب )1( )2( النتائج الفعلية
 الربع األول 

 2016
 الربع الثاني 

 2016
 الربع الثالث 

 2016
9 أشهر 

2016
 الربع األول 

 2015
 الربع الثاني 

2015
 الربع الثالث 

2015
9 أشهر 

2015
 الربع األول 

 2015
 الربع الثاني 

2015
 الربع الثالث 

2015
9 أشهر 

2015
 6,085.5  2,051.2  2,086.8  1,947.5  4,542.8  1,481.3  1,620.5  1,441.0  5,323.7  1,792.9  1,799.0  1,731.8 اإليرادات

 )4,671.2( )1,607.1( )1,591.0( )1,473.1( )3,618.7( )1,207.4( )1,284.8( )1,126.5( )4,399.8( )1,519.1( )1,492.2( )1,388.5(تكلفة املبيعات
 1,414.3  444.1  495.7  474.5  924.1  273.9  335.8  314.5  923.9  273.8  306.8  343.3 مجمل الربح

 10.0  3.6  3.2  3.2  10.0  3.6  3.2  3.2  7.6  2.6  2.6  2.4 أتعاب االستشارات
 98.0  18.5  44.8  34.8  47.3  18.6  21.6  7.1  26.7  8.9  3.8  14.1 احلصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة

 1,522.3  466.2  543.7  512.4  981.3  296.0  360.6  324.7  958.3  285.3  313.2  359.8 إجمالي األرباح التشغيلية
 )756.9( )266.3( )249.4( )241.2( )575.2( )184.4( )202.5( )188.2( )635.4( )203.9( )220.6( )210.8(مصروفات عمومية وإدارية

 24.6  24.7  )2.7( 2.7  30.5  24.2  )4.4( 10.8  21.6  6.0  12.2  3.4 صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 789.9  224.5  291.6  273.8  436.7  135.8  153.6  147.3  344.5  87.3  104.8  152.4 )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

 )10.3( )10.0( )2.3( 2.0  )10.3( )9.9( 2.0  )2.5( )22.7( )1.6( )11.9( )9.2(مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 
 779.6  214.5  289.3  275.8  426.3  125.9  155.6  144.8  321.8  85.7  92.9  143.2 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 )316.9( )120.8( )90.6( )105.5( )275.7( )97.7( )90.6( )87.5( )280.9( )97.2( )100.2( )83.6(اإلهالك واالستهالك
 462.7  93.7  198.7  170.3  150.6  28.3  65.0  57.3  40.8  )11.5( )7.3( 59.6 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )566.2( )214.4( )185.9( )165.8( )408.6( )150.9( )140.7( )116.9( )416.3( )147.5( )138.8( )130.0(فائدة مصرفية مدينة
 )105.3( )33.9( )35.8( )35.7( )48.4( )16.6( )15.5( )16.4( )38.8( )16.7( )4.0( )18.1(أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )4.6( )1.0( )1.8( )1.9( )59.6( )20.1( )37.9( )1.7( )68.4( )23.0( )44.9( )0.5(  أعباء مؤجلة لصالح املساهمني    
 69.0  31.2  16.4  21.4  59.8  27.4  13.7  18.7  76.5  33.0  22.5  21.0  دخل الفائدة 

 )10.8( )3.7( )3.8( )3.4( )8.3( )2.8( )2.8( )2.8( )5.2( )1.7( )1.7( )1.7( مصروفات التأجير التمويلي 
 )155.2( )128.0( )12.1( )15.1( )314.4( )134.6( )118.1( )61.7( )411.5( )167.4( )174.4( )69.7(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية

 90.2  33.1  67.5  )10.5( 90.2  33.1  67.5  )10.5( 3.6  )15.9( )0.0( 19.5  أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )8.5( )2.3( )2.0( )4.1( )8.4( )3.1( 0.0  )5.4( )280.6( )19.6( )256.0( )5.0( اضمحالالت 

 -    -    -    -    -    -    -    -    )25.3( )1.1( )6.7( )17.5( مصروفات إعادة هيكلة 
 )12.0( )2.1( )0.5( )9.4( )1.7( -    -    )1.7( )17.3( )2.4( )2.5( )12.3( مكافآت نهاية اخلدمة 

 -    -    -    115.8  -    115.8  -    -    -    -    -    الشهرة )سالب(  
 )16.8( )4.2( )6.2( )6.4( )10.3( )3.4( )3.3( )3.6( )7.4( )3.2( )2.8( )1.3( مبادرات املسئولية االجتماعية 

 )74.4( )37.7( )22.9( )13.8( )67.3( )30.7( )22.4( )14.2( )81.5( )35.0( )20.6( )25.9( مخصصات 
 )120.5( )18.0( )43.9( )58.6( )181.5( )84.5( )23.6( )73.4( )326.6( )101.3( )131.4( )93.9( عمليات غير مستمرة * 

 )92.7( )29.5( )10.1( )53.1( )49.2( )5.1( )18.2( )25.9( )64.1( 19.9  )39.1( )45.0( عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 
 )389.9( )188.8( )30.2( )170.9( )426.8( )228.2( )2.2( )196.4( )1,210.7( )326.0( )633.6( )251.1(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 )117.7( )17.4( )59.1( )41.2( )56.6( )1.8( )30.2( )24.6( )80.5( )16.3( )22.5( )41.8( الضرائب 
 )507.5( )206.2( )89.3( )212.0( )483.4( )230.0( )32.4( )220.9( )1,291.2( )342.3( )656.0( )292.9(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )185.1( )80.6( )4.6( )99.9( )224.6( )94.3( )28.4( )101.9( )553.8( )134.6( )369.0( )50.2(  حقوق األقلية 
 )322.4( )125.5( )84.7( )112.2( )258.8( )135.7( )4.0( )119.1( )737.4( )207.6( )287.0( )242.7(صافي أرباح )خسائر( الفترة

)1( مت إعادة التبويب الستبعاد الشركات التي مت التخارج منها، وهي شركات أسيك املنيا وأسيك للخرسانة اجلاهزة )أسيك لألسمنت( والرشيدي امليزان والرشيدي للحلول املتكاملة )جذور( وتنمية للتمويل متناهي الصغر ومشرق للبترول )ليدمور( - باإلضافة إلى االستثمارات احملتفظ بها لغرض 
البيع وهي شركة أفريكا ريل وايز )KURH( وشركة ديزاينبوليس )مينا هومز(.

)2( قامت شركة القلعة بزيادة حصتها في أسكوم خالل يونيو 2015، وبالتالي مت إضافة نتائج شركة أسكوم للربعني األول والثاني من عام 2016 إلى فترة املقارنة من عام 2015، وذلك لتسهيل مقارنة األداء املالي لشركة القلعة.
* تتضمن العمليات غير املستمرة:

)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2015 و2016: إيزاكو، دجلفا )الوطنية للتنمية والتجارة(، وديزاينبوليس )مينا هومز(  
)2( أصوالً مت بيعها خالل عام 2016 دون تاثير على النتائج املالية: العجيزي، إجنوي، مامز فودز )جذور(  

)3( أصوالً مت إعادة تبويبها وبيعها خالل 2016: مشرق للبترول وتنمية للتمويل متناهي الصغر  
)4( أصوالً محتفظ بها لغرض البيع خالل 2016: أفريكا ريل وايز  

قائمة الدخل اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 30 سبتمبر 2016 )مليون جنيه مصري(



النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

  QH SPVs9 أشهر 2016 خصومات  متفرقات^^  وفرةجذورأسكوم نايل لوجيستيكس  أسيك القابضة1 توازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير 

 5,323.7  115.6  0.9  606.5  536.3  65.3  1,830.4  128.5  2,040.4 اإليرادات 
 )4,399.8( )77.7( )0.3( )458.7( )423.4( )50.9( )1,501.2( )107.9( )1,779.7(تكلفة املبيعات 

 923.9  -    37.9  0.6  147.7  112.9  14.3  329.2  20.6  260.7  -    -    -   مجمل الربح 
 7.6  )58.2( 12.7  53.1 أتعاب االستشارات 

 26.7  )5.2( 2.8  29.1  -   احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 958.3  )63.4( 37.9  0.6  147.7   112.9  17.2  358.3  20.6  260.7  -    12.7  53.1 إجمالي األرباح التشغيلية

 )635.4( 52.6  )14.4( )0.9( )121.6( )86.4( )22.8( )168.9( )8.7( )81.1( )19.9( )32.9( )130.2(مصروفات عمومية وإدارية 
 21.6  0.0  )2.3( )14.3( 12.9  0.0  23.4  0.2  1.9  -    )2.0( 1.7 صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك 

)قبل خصم التكاليف االستثنائية(
)75.3( )22.1( )19.9(  181.4  12.1  212.7 )5.7(  39.5  11.9 )2.6(  23.6 )10.9(  344.5 

�مصروفات عمومية وإدارية 
)مصروفات استثنائية غير متكررة( 

)15.2( )2.5( )5.0(  
   -)22.7( 

�األرباح التشغيلية قبل خصم 
الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

)90.6( )24.6(  )19.9(  181.4  12.1  207.7 )5.7(  39.5   11.9 )2.6(  23.6  
   -)10.9(   321.8 

 )280.9( )22.1( )8.8( )10.0( )41.2( )64.7( )24.2( )64.0( )8.6( )35.6( )0.3( -    )1.5(اإلهالك واالستهالك 

  14.8  )12.6( )29.3(  )25.2( )29.9( 143.7  3.4  145.8  )20.2(  )24.6(  )92.1(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
   -)32.9(  40.8 

 )416.3( )9.9( )2.7( )19.2( )29.2( )50.1( )102.1( )1.9( )37.7( )50.5( )113.1(فائدة مصرفية مدينة 
 )38.8()14.0( )24.8(أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )68.4( 199.5  )12.8( -    )3.3( )12.8( )144.7( )94.3(أعباء مؤجلة لصالح املساهمني
 76.5  )209.3( 14.6  0.5  0.1  7.4  0.0  82.8  2.2  84.7  93.4 دخل الفائدة 

 )5.2( )1.9( )3.3(مصروفات التأجير التمويلي 

  6.7  )15.3( )49.9(  )57.7( )95.9( )95.7( 1.6  190.9  )32.0(  )109.5( )111.9(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود االستثنائية
   -)42.7( )411.5( 

 3.6  )185.6( 17.8  171.4  -   أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )280.6( 3.9  -    -    )2.2( )267.3( -    )4.7( )15.4( 5.0 اضمحالالت 

 )25.3( )25.3(مصروفات إعادة الهيكلة
 )17.3( )9.2( )8.1(مكافآت نهاية اخلدمة

 )7.4( )3.8( )3.6(مبادرات املسئولية االجتماعية 
 )81.5( )1.2( )0.3( )2.1( )0.5( )27.7( -    )29.8( )19.9(مخصصات 

 )326.6( 15.4  )340.7( -    )1.4(عمليات غير مستمرة ** 
 )64.1( 24.2  )15.8( 27.8  3.5  21.5  2.1  )143.9( 3.2  )13.1( )1.2( )34.1( 61.7 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 

 )1,210.7( )184.8( )351.0( 12.4  )28.8(  )40.5( )94.3( )545.2( 4.7  139.6  )33.1(  )7.5(  )82.2(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب
 )80.5( 4.6  1.2  )4.6( )2.9( )0.5( )17.2( )1.1( )52.2( )8.0( 0.2 الضرائب 

 )1,291.2( )180.2( )349.9( 12.4  )33.5(  )43.4( )94.8( )562.4( 3.7  87.4  )33.1(  )15.5(  )82.0(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية
 )553.8( )370.8( )2.4( )0.6( )0.0( )5.6( )37.3( )155.1( 1.8  25.8  )9.7(حقوق األقلية 

 )737.4( 190.6  )347.5( 13.0  )33.5(  )37.7( )57.5( )407.3( 1.9  61.6  )23.5(  )15.5(  )82.0(صافي أرباح )خسائر( الفترة

** تتضمن العمليات غير املستمرة:
)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2015 و2016: إيزاكو، دجلفا )الوطنية للتنمية والتجارة(، وشركة ديزاينبوليس )مينا هومز(  

)2( أصوالً مت بيعها خالل عام 2016 دون تاثير على النتائج املالية: العجيزي، إجنوي، مامز فودز )جذور(  
)3( أصوالً مت إعادة تبويبها وبيعها خالل 2016: مشرق للبترول وتنمية للتمويل متناهي الصغر،   

)4( أصوالً محتفظ بها لغرض البيع خالل 2016: أفريكا ريل وايز  
^^  تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك ومشروع ديزاينبوليس مول )مينا هومز( وشركة كروندال، وشركة سفنكس إيجيبت، ومشرق وأفريكا ريل وايز وتنمية للتمويل متناهي الصغر.

قائمة الدخل اجملمعة )تفصيلية( للفترة املالية املنتهية في 30 سبتمبر 2016 )مليون جنيه مصري(



الطاقة 
 

 النقل والدعم األسمنت
األغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH نايل أسيك القابضة  توازن  طاقة عربية  املصرية للتكرير 
الربع الثالث 2016  متفرقات^^ وفرةجذور أسكوملوجيستيكس 

 العام املالي  9 أشهر 2016خصومات / SPVs اإلجمالي العام
2015

األصول املتداولة
 3,131.6   3,167.0  )1,409.3( 4,576.4  292.7   12.9  124.2  261.3  59.7  1,341.0  125.8  1,136.0  87.1  1,135.6  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 1,016.8   1,016.0  0.0  1,016.0  41.3   7.1  67.7  53.6  14.8  604.9  45.0  181.4 مخزون 
 2,473.5   3,962.6  652.4  3,310.2  2,387.2   86.6  836.4 أصول محتفظ بها لغرض البيع 

 3,353.0   1,597.3  7.4  1,589.9  1.4   0.1  12.2  10.4  8.2  74.9  4.3  811.2  482.1  185.24 النقدية وما في حكمها 
 76.6   39.5  1.0  38.5  -     1.2  7.3  30.0  -    -   أصول أخرى

 10,051.5   9,782.4  )748.6( 10,531.0  2,722.6    21.3  298.0   325.3  82.8  2,887.3  175.1  2,128.6  569.3   1,320.8  إجمالي األصول املتداولة

 -    -    -    األصول غير املتداولة
 22,053.2   28,266.6  747.3  27,519.3  50.8   265.7  782.5  629.6  585.6  1,192.7  94.4  542.9  23,348.6  26.5  أصول ثابتة

 1,035.3   931.7 )8,518( 9,449.4  3.3   0.0  16.3  426.8  0.7  9,002.3  استثمارات عقارية 
 2,514.9  1,683.0  951.7  731.3  -     -    291.0  2.1  32.6  405.5  الشهرة / أصول غير ملموسة 

 1,323.2   1,711.2  )947.3( 2,658.4  121.2    259.4  25.7  35.7  1,269.2  947.3  أصول أخرى 
 26,926.7   32,592.5  )7,765.9( 40,358.5  175.3    265.7  1,041.9   920.6  601.9  1,647.3  127.0  984.9  24,617.8   9,976.0  إجمالي األصول غير املتداولة

 36,978.2   42,375.0  )8,514.5( 50,889.5  2,897.9    287.0  1,339.9   1,245.9  684.7  4,534.6  302.1  3,113.4  25,187.1   11,296.8  إجمالي األصول

 -    -    -    حقوق امللكية
 2,797.9   2,309.6  )9,903.6( 12,213.2   )733.1(  )385.8( 440.0  305.9  )207.6( )1,273.7( 103.8  1,066.8  4,546.5   8,350.4  حقوق مساهمي الشركة القابضة

 8,152.5   8,616.6  2,643.6  5,973.0  8.6   )11.3( 0.0  )41.0( )24.9( 1,020.4  57.4  308.1  4,655.7  -    حقوق األقلية 
 10,950.4   10,926.3  )7,260.0( 18,186.2  )724.5(   )397.1( 440.0   265.0  )232.4( )253.3( 161.2  1,374.9  9,202.2   8,350.4  إجمالي حقوق امللكية 

 -    -    -    االلتزامات املتداولة
 3,441.8   3,334.2  410.2  2,924.1  59.1   25.5  47.5  187.4  506.2  263.0  23.2  286.6  1,525.6  افتراض 

 6,396.1   5,798.4  )781.8( 6,580.1  341.1   653.9  458.8  359.7  315.5  2,208.3  68.9  954.9  642.4  576.6  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 620.5   712.3  34.4  677.9  11.1   2.3  8.9  20.1  8.4  259.8  34.5  104.6  228.3  مخصصات                                                             

 1,013.4   3,023.1  )512.1( 3,535.2  2,941.7   238.9  354.6  -    التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
 11,471.8   12,868.0  )849.3( 13,717.3  3,352.9    681.7  754.1   567.2  830.2  3,085.6  126.6  1,346.1  642.4   2,330.5  إجمالي االلتزامات املتداولة

 االلتزامات غير املتداولة
 13,671.8   17,398.8  608.4  16,790.4  3.6   2.4  112.6  332.4  -    676.9  191.7  14,854.9  616.0  اقتراض 

 24.5   23.1  )1,382.3( 1,405.5  260.5    -    75.2  86.9  982.9  قروض املساهمني 
859.7   1,158.8  368.7  790.0  5.5   33.2  6.2  -    42.6  14.3  200.7  487.6  التزامات طويلة األجل 

 14,556.0   18,580.7  )405.2( 18,985.9  269.5    2.4  145.8   413.8  86.9  1,702.3  14.3  392.4  15,342.4   616.0  إجمالي االلتزامات غير املتداولة
 26,027.8   31,448.7  )1,254.5( 32,703.2  3,622.5    684.1  899.9   981.0  917.1  4,787.9  140.9  1,738.5  15,984.9   2,946.5  إجمالي االلتزامات

  36,978.2    42,375.0  )8,514.5( 50,889.5  2,897.9    287.0  1,339.9   1,245.9  684.7  4,534.6  302.1  3,113.4  25,187.1   11,296.8  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 30 سبتمبر 2016 )مليون جنيه مصري(
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األدا  المالي والت غيلي

 خالل جنيه مليون 649.8 مقابل %23 بمعدل ساااااانوي نمو وهو ،2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 802.2 الطاقة قطاع إيرادا  بلغت

 اعقط وم اااروعا  البترولية المنتجا  وتوزيع تساااوي  أن اااطة سااايما وال عربية طاقة ل اااركة المتمي  األدا  ذل  ويعكس. 2015 عام من الاالث الربع

 واإلهالك والفوائد الضاااااارائن خصاااااام قبل الت ااااااغيلية األربار أن غير. التوالي عل  %10و %33 بنساااااابة منهما كل إيرادا  ارتفعت حيث الكهربا ،

 المتكاملة الم اااروعا  عل  الجديدة التعاقدا  غياب إل  يرجع ما وهو جنيه، مليون 73.6 لتبلغ الاالث الربع خالل %2 بمعدل انافضااات واالساااتهالك

 وانافاض اقة،الط استهالك كايفة والم روعا  المصانع لتغ ية ال ركة توفرها التي ال راعية المالفا  أسعار تراجع وك ل  توازن شركة تنف ها التي

  .الراهنة الفترة خالل السياحي القطاع بتباطؤ ترثًرا الكهربا  قطاع أعمال حجم

اإليرادات
(مليون جنيه) 

التشغيلية األرباح
(مليون جنيه)

 

الربع الثالث  )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير كل (

2015 

الربع الثالث 

2016 

أشهر  9 التغيير

2015 

أشهر  9

2016 

 التغيير

 %19 2040.4 1713.2 %25 749.8 597.9 طاقة عربية | إيرادات

طاقة عربية | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 واإلهالك واالستهالك

72.7 69.4 (5%) 189.4 181.4 (4%) 

 (%11) 128.5 143.7 %1 52.4 51.8 توازن | إيرادات

توازن | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 واإلهالك واالستهالك

2.5 4.2 68% 15.9 12.2 (24%) 

 لطاقة.تمال اإليرادا  واألربار الت غيلية لقطاع الطاقة اإلجمالي العام لنتائج شركتي طاقة عربية وتوازن، وهي الم روعا  العاملة في قطاع ا * 
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الطاقةقطاع 
شركة ) وتوزيع الغاز الطبيعي وتسوي  المنتجا  البترولية  الكهرباتوليد وتوزيع م روعا  تضم استامارا  الطاقة 

انن إل  ج (،)شاااركة توازن المالفا وإنتاش الوقود الم ااات  من تدوير المالفا  ال راعية والمن لية و (،طاقة عربية

 المصرية للتكرير )تكرير البترول(. ت ال في حي  التطوير مال ال ركة م روعا  ال
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 %62.5 –ملكية شر ة القلعة 
 

الماضي العام مقابل %25 نمو بمعدل ،2016 عام من الاالث الربع خالل عربية طاقة إيرادا  جنيه مليون 749.8

 تسوي  قطاع إيرادا  نمو بفضل 2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 749.8 لتبلغ %25 سنوي بمعدل عربية طاقة شركة إيرادا  ارتفعت

 والفوائد الضااااارائن خصااااام قبل الت اااااغيلية األربار عل  ذل  ينعكس لم ولكن. %10 بمعدل الكهربا  وقطاع %33 بمعدل البترولية المنتجا  وتوزيع

 .2015 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 72.7 مقابل جنيه مليون 69.4 لتبلغ %5 بواقع تراجعت حيث واالستهالك، واإلهالك

اإليرادات
(مليون جنيه)

األرباح التشغيلية
(مليون جنيه)

 وهو جنيه، مليون 424.1 مساااهمته بلغت حيث ،2016 عام من الاالث الربع خالل اإليرادا  صاادارة البترولية المنتجات وتوزيع تسرروي  ن اااط احتل

 البن ين مبيعا  ارتفاع ذل  ويعكس. الاالث الربع خالل عربية طاقة إيرادا  إجمالي من %57 حصاااااااة منفردًا يمال وبما ،%33 بمعدل ساااااانوي نمو

 والغاز بالوقود السااايارا  لتموين جديدة محطا  3 لت اااغيل اإليجابي المردود بفضااال %31 بنسااابة الت اااحيم وزيو  %33 سااانوي بمعدل والساااوالر

 (.وقود محطة 38و طبيعي غاز محطا  7: محطة 45 إجمالي) العام من األول النصس خالل الطبيعي

 الفترة نفس خالل جنيه مليون 155.2 مقابل ،2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 170.8 لتبلغ %10 بنسبة الكهرباء قطاع إيرادا  ارتفعت

 %13 نويس بمعدل انافضت والتي واالستهالك، واإلهالك والفوائد الضرائن خصم قبل الت غيلية األربار عل  ذل  ينعكس لم ولكن. الماضي العام من

سياحي القطاع بتباطؤ ال ركة م روعا  لترثر نظًرا جنيه، مليون 31 لتبلغ سفر مام سينا ، بجنوب نب  منطقة في سيما وال الاالث الربع خالل ال  عن أ

توليد وتوزيع  معدال  ، ترتفع2016عام  عند المقارنة بالربع الااني منه أن إال الماضاااااي، بالعام مقارنة %25 بنسااااابة التوزيعو التوليد معدال  تراجع

 .إعمار شركة مع مؤخرا عليه التعاقد تم ال ي الم روع وأيًضا والنايل الفطيم مال ال ركة تغ يها التي للم روعا  الت غيلي األدا  تحسن بفضلالطاقة 

ً  نمًوا الطبيعي الغاز قطاع إيرادا  شااهد   األربار ارتفاع ذل  وصاااحن ،2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 117.3 لتبلغ %1 بنساابة طفيفا

 متر مليار لتبلغ التوزيع معدال  ارتفاع ذل  ويعكس .جنيه مليون 24.8 لتبلغ %3 بنسبة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائن خصم قبل الت غيلية

 عدد النافاض نظًرا الطبيعي الغاز إن اااااااا ا  إيرادا  تراجع رغموذل   ،الاالث الربع خالل العمال  خدمة إيرادا  وتحساااااان( %31 زيادة) مكعن

 عام من الاالث الربع خالل من اارة ألس 16.278 مقابل من اارة ألس 13.556 لتبلغ %17 بمعدل الطبيعي الغاز ب اابكة ربطها تم التي السااكنية المن اا  

 .جنيه مليون 428.7 لتبلغ %12 بمعدل الطبيعي الغاز قطاع إيرادا  ارتفعت ،2016 من أشهر 9 أول وخالل. 2015
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الربع الثالث )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير كل (

2015

الربع الثالث 

2016

أشهر  9التغيير

2015

أشهر  9

2016

التغيير

%378.5389.73%155.2170.810طاقة باور | إيرادات

 طاقة باور | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

واإلهالك واالستهالك

35.731.0(13%)88.971.3(20%)

%382.6428.712%116.0117.31طاقة غاز | إيرادات

طاقة غاز | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

واإلهالك واالستهالك

24.124.83%79.279.71%

%921.11,173.727%318.5424.133طاقة تسوي  | إيرادات

طاقة تسوي  | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

واإلهالك واالستهالك

12.517.540%29.641.741%

 

 

 توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

2016 الثالثالربع 

 توزيع الغاز الطبيعي

2016 الثالثالربع 

 توزيع المنتجات البترولية

 2016 الثالثالربع 

 

  

 

 

 إنشاءات الغاز الطبيعي

2016 الثالثالربع 

 محطات الوقودعدد 

2016 الثالث الربع

 

 

 

 .من اإلجمالي ألن طة التوزيع والنسبة المتبقية ألن طة التوليد 56.4% * 

 مليون 209.8
 ات / ساعةو  يلو

 

سنو  انخفاض 

 %10بمعدل 

1 
 مليار متر مكعب

 

سنو  بمعدل نمو 

31% 

 

215.1 
 لترمليون 

 

نمو سنو  بمعدل 

33% 

 

13.5 

 ألح عميل
 

سنو   انخفاض

 %17بمعدل 

 

 محطة 45
 

محطة في  40مقابل 

 2015الربع الثالث 
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 %68.1 –ملكية شر ة القلعة 
 

2016 عام من الاالث الربع خالل وازنشركة تإيرادا   مليون جنيه 52.4

 نفس خالل جنيه مليون 51.8 مقابل جنيه مليون 52.4 بلغت حيث 2016 عام من الاالث الربع خالل توازن شركة إيرادا  عل  ملحو  تغيير يطرأ لم

 جنيه مليون 8.5 مقابل جنيه مليون 5.9) %31 بنسبة إنتاش – الهندسية األن طة مجموعة إيرادا  تراجع من الرغم عل  وذل  الماضي، العام من الفترة

 .ال ركة تنف ها التي المتكاملة الم روعا  بمحفظة الجديدة التعاقدا  بغياب ترثًرا( 2015 عام خالل

اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 

التشغيلية األرباح
 )مليون جنيه(

 

 نسبةب ال راعية المالفا  توريدا  ارتفاع ذل  يعكس حيث الاالث، الربع خالل جنيه مليون 46.9 لتبلغ %4 سنوي بمعدل إيكارو شر ة إيرادا  ارتفعت

 من الم ت  البديل الوقود وأسعار إنتاجية زيادة عل  حاليًا ال ركة وتعكس. تقريبًا %6 بمتوسط األسعار انافاض تعوي  في ج ئيًا ساهم مما 1%

 .2015 عام خالل جنيه ماليين 5.5 مقابل جنيه ماليين 8.7 لتبلغ %59 بنسبة الواعد الن اط ذل  إيرادا  ارتفاع رصد  حيث ،() المالفا 

 أساسية بصفة يعكس ما وهو ،%68 بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائن خصم قبل الت غيلية األربار نمو توازن شهد  الالفية ه ه وعل 

إذ أن نتائج الربع الاالث من عام  الماضي، العام خالل جنيه ماليين 3.6 مقابل جنيه مليون 1.8 لتبلغ %49 بنسبة إنتاش ل ركة الت غيلية الاسائر تقليص

 .عمان بسلطنة لةصال ينةدم في للمالفا  صحي فندم ا ن إو ميمصت عبم روتضمنت التكاليس الااصة  2015

 

  الزراعية المخلفاتتوريدات  إجمالي

(2016 الثالث)الربع 
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44.3  
 طنألح 

 

سنو  بمعدل نمو 

1% 
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%18.9ملكية شر ة القلعة 
 

 2016 سبتمبر بنهاية للتكرير المصرية م روع من %91 استكمال

 

 الم روع أرض تسليم تم وقد. أمريكي دوالر مليار 3.7 استامارية بتكلفة الكبرى القاهرة في متطورة تكرير من رة إقامة عل  للتكرير المصرية ال ركة تعمل

 .2016سبتمبر نهاية  في %91 الم روع تنفي  معدل وبلغ ،GS Engineering & Construction Corp شركة العام المقاول إل  2014 مطلع في بالكامل

 

 إجمالي من دوالر مليار 1.8 قدرها مبالغ بسحن قامت ال ركة، علًما برن ال ركة الم روع موقع في الاقيلة المعدا وقد قامت ال ركة حت  اآلن باتمام تركين 

   .2016 سبتمبر حت ( دوالر مليار 2.5) عليها المتف  القروض ح مة
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قطاع النقل والدعم اللوجيستي 
 

دعم النقل النهري والإدارة الموانئ البحرية في مصر وم روعا  م روعا  تضم استامارا  النقل والدعم اللوجيستي 

يا وأوغندا في كين يةالسك  الحديد، وشبكة ()شركة نايل لوجيستيكس اللوجيستي في مصر والسودان وجنوب السودان

وقد تم تصنيس شركة ريفت فالي ضمن العمليا  غير المستمرة اعتباًرا من الربع األول من  )سك  حديد ريفت فالي(.

.2016عام 

 

 والت غيلي المالي األدا 

ستيكس ارتفعت إيرادا   سنوي شركة نايل لوجي شهر  9أول مليون جنيه خالل  65.3لتبلغ  %18بمعدل  ، ونجحت ال ركة في تقليص 2016من عام أ

، وذل  في  ل 2015عام جنيه خالل ماليين  10جنيه مقابل ماليين  5.7لتبلغ الت ااغيلية قبل خصاام الضاارائن والفوائد واإلهالك واالسااتهالك الاسااائر 

 لمرحلة الراهنة.والتي تنال بصورة ملحو ة من ربحية ال ركة خالل ا نقص السيولة الدوالريةتباطؤ حركة الواردا  ترثًرا ب

 

 

 %67.6 –ملكية شر ة القلعة 
 

 

2016 عام من أشهر 9 أول خالل جنيه مليون 65.3 لتبلغ %18 سنوي بمعدل لوجيستيكس نايل شركة إيرادا  نمو

اإليرادات
(مليون جنيه) 

التشغيليةاألرباح 
 (مليون جنيه)

تحت مظلة  التحميل والتفريغ أنشطةمن محفظة  %60كار من تمال أ تيالفحم التجلت تداعيا  أزمة الدوالر وتباطؤ حركة الواردا ، وخاصة واردا  

ا. وقد انحسااااار معدل الربع الاالث منفردً ألس طن خالل  178 ليبلغ %26بمعدل حجم أن اااااطة التحميل والتفريغ شاااااركة نايل لوجيساااااتيكس، في تراجع 

لمردود اإليجابي ( نظًرا ل2015ألس طن خالل عام  795ألس طن مقابل  742) 2016أشهر من عام  10أول خالل فقط  %7الن اط في حجم انافاض 

هر اسااااتئناف أن ااااطة ال ااااركة في مينا  النوبارية باإلسااااكندرية بعد توقس دام ألشااا، إل  جانن 2015يونيو التي تم إطالقها خالل مينا  األدبية عمليا  ل

 .2016الجديد وال ي تم ت غيله في أغسطس الحاويا  مستودع  ت غيلاستعدادًا ل
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، حيث اناف  عدد الحاويا  المنقولة بتباطؤ حركة الواردا  من  بداية العام الجاري مينا  بورسااااااعيدفي  نقل الحاويات نشرررررراطترثر ومن جهة أخرى 

قبل أن يصااال أدن  حاوية(  4335) 2016، رغم تحقي  زيادة قياساااية خالل يناير 2016من عام الربع الاالث حاوية خالل  1575ليبلغ  %74بنسااابة 

 .حاوية خالل يوليو الماضي 342مستوى عند 

 وقود ذل  في ماب البترولية المنتجا  دعم بتقليل الحكومة بها قامت التي الاطوة من تساااتفيد ساااوف النيل نهر عبر البضاااائع نقل عمليا  أن بال كر جدير

.النهري لنقلا بينها ومن البديلة الوسائل استادام إل  التحول وبالتالي ملحو  ب كل بال احنا  النقل أسعار زيادة في أثره سينعكس ما وهو السوالر،

 

 نشاط التحميل والتفريغ

  إجمالي الحمولة بالطن

(2016 الثالث)الربع 

  المنقولة الحاويات عدد

 

(2016 الثالث)الربع 

 

  

178 
 طنألح 

 

سنو  بمعدل انخفاض 

26% 

 

1575 
 حاوية 

 

سنو  بمعدل  انخفاض

74% 
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التعدين قطاع 
 

 شركة وعا م ر مظلتها تحت تضم والتي الجيولوجية، والادما  للتعدين أسي  شركة التعدين قطاع استامارا  تضم

 ال ،ميت بري يوس أسكوم وشركة والكيماويا ، الكربونا  لتصنيع أسكوم وشركة ،(المحاجر إدارة ن اط) أسكوم

 منض بالكامل أسكوم مي انية تجميع القلعة شركة وبدأ  .السودان أسكوم وشركة العازلة، للمواد روك جالس وشركة

الربع الاالث من  ابتداً  منتجميع قائمة الدخل أيًضا   بدأ بينما ،2015 عام من الااني الربع من اعتباًرا المالية نتائجها

.نفسهالعام 

 

والت غيلي المالي األدا 

مليون جنيه خالل  161.9مقابل  %7سااانوي بنسااابة ارتفاع ، وهو 2016من عام الاالث مليون جنيه خالل الربع  172.8بلغت إيرادا  شاااركة أساااكوم 

خسااائر ت ااغيلية مليون جنيه، مقابل  12.3. وبلغت األربار الت ااغيلية قبل خصاام الضاارائن والفوائد واإلهالك واالسااتهالك 2015من عام الاالث الربع 

 نيع الكربونا  والكيماويا  ارتفعمبيعا  شااركة أسااكوم لتصااحجم مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضااي. وتجدر اإلشااارة إل  أن  1.8بقيمة 

مبيعا  ن ااااااااط في حين ارتفعت ألس طن خالل العام الماضااااااي،  60.4مقابل  2016من عام الاالث ألس طن خالل الربع  68.9بلغ يل %14 بنساااااابة

 .%10سنوي بنسبة ارتفاع ، وهو 2015من عام الاالث مليون طن خالل الربع  6.8مليون طن مقابل  7.5المحاجر في مصر لتبلغ 

 

 

 

 %54.7 –ملكية شر ة القلعة 
 

 

 %7 بمعدل سنوي ارتفاع وهو ،2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 172.8 أسكوم إيرادا  بلغت

 اإليرادات
)مليون جنيه(

التشغيلية األرباح
)مليون جنيه(
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الربع الثالث )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير كل (

2015

الربع الثالث 

2016

أشهر  9التغيير

2015

أشهر  9

6201

التغيير

 %20 15.2 12.7 %18 5.1 4.3أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(

أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

والفوائد واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر أمريكي(
 %113 3.1 1.5 مرتفع 0.9            0.1

 %35 4.2 3.1 %20 0.9 0.8جالس روك | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(

جالس روك | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

واالستهالك )مليون دوالر أمريكي(
 (0.4)  (0.3) (27%)  (1.0) (0.9) (8%) 

 (%9) 270.9 298.9 %8 92.0 84.9نشاط إدارة المحاجر في مصر | اإليرادات 

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

واإلهالك واالستهالك
   2.8 6.1 121% 21.9 11.6 (47%) 

 %1 98.4 97.5 %12 27.5 24.6نشاط إدارة المحاجر خارج مصر | اإليرادات 

نشاط إدارة المحاجر خارج مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

والفوائد واإلهالك واالستهالك
(14.7) 8.4 - (30.5) 14.5 - 

 

 مقابل %18 سنوي بمعدل نمو وهو ،2016 عام من الاالث الربع خالل دوالر مليون 5.1 والكيماويات الكربونات لتصنيع أسكوم شر ة إيرادا  بلغت

 المرتفع الطلن اساااتغالل عل  ال اااركة ترك  حيث التصااادير برساااوال المبيعا  نمو يعكس ما وهو ،2015 عام من الفترة نفس خالل دوالر مليون 4.3

 قدرها ساانوية ب يادة ،2016 عام من الاالث الربع خالل طن ألس 68.9 ال ااركة مبيعا  بلغت الالفية ه ه وعل . أفريقيا جنوب وأسااوال الاليج بمنطقة

 بنساابة ساانوي نمو وهو دوالر مليون 15.2 والكيماويا  الكربونا  لتصاانيع أسااكوم شااركة إيرادا  بلغت ،2016 عام من أشااهر 9 أول وخالل. 14%

 وقد. طن ألس 216.7 إل  لتصااال %19 سااانوي بمعدل المبيعا  بارتفاع امصاااحوبً  ،2015 عام من الفترة نفس خالل دوالر مليون 12.7 مقابل 20%

 إل  تهالكواالساا واإلهالك والفوائد الضاارائن خصاام قبل الت ااغيلية األربار ارتفعت حيث ملحو  ب ااكل الربحية معدال  تع ي  في اإليرادا  نمو ساااهم

. 2015 عام من الفترة نفس خالل %2 ربح وهام  دوالر مليون 0.1 مقابل %18 ربح هام بلغ و 2016 من الاالث الربع خالل دوالر مليون 0.9

 عام من أشاااهر 9 أول خالل الضاااعس من بركار انموً  واالساااتهالك واإلهالك والفوائد الضااارائن خصااام قبل الت اااغيلية األربار حققت أخرى ناحية منو

 .دوالر مليون 3.1 إل  لتصل 2016

 األربار وبلغت. %8 بمعدل سااااانوي ارتفاع وهو ،2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 92 مصرررررر في المحاجر إدارة خدما  إيرادا  وبلغت

 العام خالل جنيه مليون 2.8 مقابل الضعس من بركار سنوي ارتفاع وهو جنيه، مليون 6.1 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائن خصم قبل الت غيلية

سبة سنوي ارتفاع وهو ،2015 عام من الاالث الربع خالل طن مليون 6.8 مقابل طن مليون 7.5 مصر في المحاجر ن اط مبيعا  بلغت. والماضي  بن

 2016 عام من الاالث الربع خالل %12 سنوي بمعدل المصر  السوق خارج المحاجر إدارة وخدما  أن طة إيرادا  ارتفعت آخر جانن ومن. 10%

 الاالث الربع خالل جنيه مليون 14.7 قدرها ت غيلية خسائر مقابل جنيه ماليين 8.4 إل  الت غيلية األربار ك ل  وارتفعت جنيه، مليون 27.5 إل  لتصل

 .الماضي العام من

 

 والكيماويات الكربونات لتصنيع أسكوم مبيعات

(2016 الثالث)الربع 

  مصر في المحاجر إدارة نشاط مبيعات

(2016 الثالث)الربع 

 

  

68.9 

 طنألح 

 

نمو سنو  بمعدل 

14% 

 

7.5 
 مليون طن

 

سنو  بمعدل نمو 

10% 

 



 األعمال تقرير نتائج

2016سبتمبر  30عن الفترة المالية المنتهية في 
2016ديسمبر  15القاهرة في 

 

والت غيلي المالي األدا 

 بلغت وقد. الهندسية اإلدارة وم روعا  اإلن ا ا  وم روعا  األسمنت إنتاش م روعا  وهي رئيسية، قطاعا  ثالثة األسمنت استامارا  تضم

 خالل جنيه مليون 450.5 مقابل ،%27 بمعدل سنوي نمو وهو ،2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 573.7 القابضة أسي  مجموعة إيرادا 

 51.2 لتبلغ %35 سنوي بمعدل انافضت واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائن خصم قبل الت غيلية األربار أن غير ،2015 عام من الاالث الربع

 باطوط متكررةال نعطالل السلبي ترثيرال إل  الت غيلية األربار انافاض ويرجع. الماضي العام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 79.1 مقابل جنيه مليون

 مصنع في الصيانة وأعمال الترميما  تكلفة ارتفاع وك ل  المحلي، السول في الغيار قطع توفير لصعوبة نظًرا بالسودان التكامل أسمنت مصنع في اإلنتاش

 حصتها ببيع القابضة أسي  مجموعة قامت حيث ،2015 عام خالل األسمنت قطاع في استاماراتها بتقليص قامت القلعة شركة برن علًما بالج ائر، زهانة

 ليارم مقابل «الجاه ة للارسانة أسي »و «المنيا أسي » شركتي من التاارش وك ل  تقريبًا، جنيه مليون 700 مقابل «قنا – لنسمنت مصر» شركة في

 القابضة ي أس ل ركة المالية القوائم إل  المعدنية واإلن ا ا  للهندسة إي اكو شركة أعمال نتائج ضم باعادة القلعة قامت ذل ، إل  إضافة. تقريبًا جنيه

 .2016 من الاالث الربع خالل

 

 %69.2 –ملكية شر ة القلعة 
 

اإليرادات | أسي  القابضة
 (مليون جنيه) 

األرباح التشغيلية | أسي  القابضة
 (مليون جنيه) 
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 قطاع األسمنت واإلنشاءات 
 

 األسمنت منإنتاش تضم استامارا  قطاع األسمنت واإلن ا ا  مجموعة أسي  القابضة، والتي ت مل م روعا  

ن ا ( تحت اإل –وشركة دجلفا  ،التكامل / في الج ائر: شركة زهانهأسمنت خالل شركة أسي  لنسمنت )في السودان: 

وم روعا  اإلن ا ا  )شركة أرسكو / شركة أسي  للتحكم اآللي( وم روعا  اإلدارة الهندسية )شركة أسي  

للهندسة / شركة أسنبرو(.
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 %59.9 –أسي  القابضة ملكية 
 

 

 التكامل مصنعي في اإلنتاش زيادة بفضل 2016 عام من الاالث الربع خالل %34 سنوي بمعدل ترتفع لنسمنت أسي  إيرادا 

 وزهانة

اإليرادات | أسي  لألسمنت
 (مليون جنيه) 

األرباح التشغيلية | أسي  لألسمنت
 (مليون جنيه)

 

 

 قياس لتيسير 2015 عام من أشهر 9 أول نتائج من قنا – لنسمنت ومصر الجاه ة للارسانة وأسي  المنيا أسي  شركا  نتائج باستبعاد اإلدارة قامت

 ه ه نم التاارش عمليا  باتمام القلعة شاااركة قيام ضاااو  في وذل  الماضاااي العام مقابل دقي  ب اااكل لنسااامنت أساااي  ل اااركة والت اااغيلي المالي األدا 

 السااودان في التكامل أساامنت شااركة تتضاامن لنساامنت أسااي  ل ااركة المالية القوائم أصاابحت وبالتالي. 2015 عام من الااني النصااس خالل ال ااركا 

 الالفية هه  وعل . التابعة ال اركا  أربار من القلعة شاركة حصاة في ساتنعكس زهانه شاركة نتائج برن علًما فقط، الج ائر في لنسامنت زهانه وشاركة

 مصنعي مبيعا  ارتفاع بفضل %34 بمعدل سنوي نمو وهو ،2016 من الاالث الربع خالل جنيه مليون 207.4 لألسمنت أسي  شر ة إيرادا  بلغت

 الربع خالل %35 سااانوي بمعدل تراجعت واالساااتهالك واإلهالك والفوائد الضااارائن خصااام قبل الت اااغيلية األربار أن غير لنسااامنت، وزهانة التكامل

 بلغت 2016 عام من أشااااهر 9 أول وخالل. لنساااامنت وزهانة التكامل مصاااانع في والعمليا  الصااااناعية الصاااايانة أعمال تكاليس الرتفاع نظًرا الاالث

 عدلبم واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائن خصم قبل الت غيلية األربار تراجعت بينما ،%32 سنوي نمو بمعدل جنيه مليون 795 ال ركة إيرادا 

 .الفترة نفس خالل %17 سنوي

 ارتفاع ذل  يعكس حيث ،%18 بمعدل ساانوي نمو وهو ،2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 200.7 التكامل أسررمنت مصررنع إيرادا  بلغت

 بمعدل ساانوي ارتفاع وهو جنيه، مليون 795.1 اإليرادا  بلغت 2016 عام من أشااهر 9 أول وخالل. طن ألس 150 لتبلغ %11 بنساابة المبيعا  حجم

 الضاااارائن خصاااام قبل الت ااااغيلية األربار انافضاااات ذل  ورغم. الفترة نفس خالل طن ألس 640 حوالي لتبلغ %16 بمعدل المبيعا  نمو نتيجة 19%

 خالل جنيه مليون 135.4 لتبلغ %17 بنساابة أيضااا وتراجعت الاالث، الربع خالل جنيه مليون 27.2 لتبلغ %43 بنساابة واالسااتهالك واإلهالك والفوائد

 من سااتوردةالم الغيار قطع اسااتالم حين إل  اإلنتاش لاطوط المتكرر التوقس إل  باإلضااافة الوقود تكلفة بارتفاع لترثرها نظًرا ،2016 من أشااهر 9 أول

 الحالي العام نم والاالث الااني الربع فترتي خالل اإلنتاش لاطوط المتكرر التوقس أدى ذل ، إل  وباإلضافة. المحلي بالسول توافرها لعدم نظًرا الاارش

 خالل نتاشاإل باطوط توقس حاال  أيةال ااااركة  تسااااجل ولم. اإلنتاش تكلفة ارتفاع إل  أدى مما بديل كوقود الكوك فحمالقدرة عل  اسااااتادام  تقليص إل 

سوقية حصتها لتع ي  تسع  كما ،الربع األخير سعار وزيادة ال سودان األسمنت السول في المعروض قلة وسط البيع أ ست خلفية عل  بال  األعطال مرارا

 .التراجع ال ي شهدته ربحية ال ركة خالل الفترة الماضية، بما يب ر بامكانية تعوي  السودان في األسمنت منتج أكبر وهو عطبرة، مصنع برفران

ثمر ، حيث أالترميما  خالل أبريل الماضاايو أعمال الصاايانةب يادة اإلنتاش لتعوي  فترة التوقس إلجرا   زهانة لألسررمنت مصررنعقام ومن جهة أخرى 

ا لتبلغ  %10، مصااحوبًا بنمو اإليرادا  بنساابة %10مبيعا  بمعدل ساانوي حجم الذل  عن ارتفاع  من عام الاالث مليون جنيه خالل الربع  107.1أيضااً

مليون جنيه دون تغير ملحو  مقارنة بالعام الماضي نظًرا  46.1 األربار الت غيلية قبل خصم الضرائن والفوائد واإلهالك واالستهالك. وبلغت 2016
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كما بلغت األربار الت ااغيلية  %11مليون جنيه بمعدل نمو ساانوي  306.1بلغت اإليرادا   2016أشااهر من عام  9الصاايانة. وخالل أول  الرتفاع تكلفة

 طن. ألس  670 ليبلغ %14المبيعا  بنسبة  حجم نظًرا الرتفاع %17مليون جنيه وهو ارتفاع سنوي بنسبة  102.3

 

الربع الثالث  )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير كل (

2015 

الربع الثالث 

2016 

أشهر  9 التغيير

2015 

أشهر  9

2016 

 التغيير

 %19 795.1 668.9 %18 200.7 170.2 أسمنت التكامل | اإليرادا 

أسمنت التكامل | األربار الت غيلية قبل خصم الضرائن 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
48.0 27.2 (43%) 162.4 135.4 (17%) 

 %11 306.1 276.4 %10 107.1 97.0 *| اإليرادا زهانه لنسمنت 

| األربار الت غيلية قبل خصم الضرائن زهانه لنسمنت 

 *والفوائد واإلهالك واالستهالك
45.9 46.1 0% 123.3 102.3 17% 

 

 تقوم ال ركة بتجميع حصتها من أربار / خسائر شركة زهانه لنسمنت باستادام أسلوب حقول الملكية 

 

 

  زهانهإجمالي مبيعات األسمنت | 

(2016 الثالثالربع )

 إجمالي مبيعات األسمنت | التكامل

(2016 الثالثالربع )

 

 

0.24 

 مليون طن

 

سنو  بمعدل نمو 

10% 

 

 

0.15 

 طن مليون

 
سنو  بمعدل نمو 

11% 
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 %99.9 –أسي  القابضة ملكية 
 

 

 2016 عام من الاالث الربع خالل للهندسة أسي   ركةمليون جنيه األربار الت غيلية ل 12.2

 

إيرادات | أسي  للهندسة
 (مليون جنيه)

األرباح التشغيلية | أسي  للهندسة
 (مليون جنيه) 

 

 

 األرباروحققت ال ركة قف ة قياسية في من العام الجاري، الاالث خالل الربع مليون جنيه  159لتبلغ  %2إيرادا  أسي  للهندسة بمعدل سنوي ارتفعت 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  12.2ا لتبلغ ضاااعفً  12ارتفعت بركار من ، حيث الت اااغيلية قبل خصااام الضااارائن والفوائد واإلهالك واالساااتهالك

سبة 2015مليون جنيه خالل الربع الاالث من  مقابلالحالي  سبي بمعدال  إنتاش الكلنكر ارتفعت إيرادا  ال ركة بن كما  %6. وعل  الرغم من الابا  الن

جدير بال كر أن ال ركة . 2016 عام أشهر من 9خالل أول  %67نسبة ب األربار الت غيلية قبل خصم الضرائن والفوائد واإلهالك واالستهالكارتفعت 

ا باإلضااافة إل  اسااتئناف عمليا  اإلنتاش مليون جنيه ساانويً  17تعكس حاليا عل  تنفي  خطة إعادة هيكلة كاملة والتي من المتوقع أن توفر لل ااركة حوالي 

أشاهر للقيام برعمال الصايانة. كما  6شاركة أساي  للهندساة، بعد فترة توقس دامت ( وهي أكبر عمال  BMICفي خط إنتاش شاركة صاناعا  مواد البنا  )

ومن ناحية مليون جنيه في سااابتمبر من العام الماضاااي.  204مليون جنيه في مقابل  154نجحت ال اااركة في تافي  مديونياتها لدى البنوك لتصااال إل  

، وهو ما يعكس نجار اساااتراتيجية 2015خالل سااابتمبر  %18ربار، مقابل من مجمل األ %21تسااااهم م اااروعا  ال اااركة الاارجية بحوالي  أخرى

 ال ركة في توسيع قاعدة عمالئها عل  الساحة الدولية.

 مشروعات إنتاج الكلنكر

(2016من عام  الثالثالربع )
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2.82 

 مليون طن

 

سنو  بمعدل  نمو

3% 
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 %99.9 –أسي  القابضة ملكية 
 

 

 2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 92.6 لتبلغ %31 سنوي بمعدل أرسكو إيرادا  تراجع

أرسكو| اإليرادات 
 (مليون جنيه)

األرباح التشغيلية | أرسكو
 (مليون جنيه)

 

 الجديدة التعاقدا  لغياب نظًرا %31 بنسااابة سااانوي انافاض وهو ،2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 92.6 أرسررركو شرررر ة إيرادا  بلغت

 األج ا  من دالعدي تركين وتتطلن بالتعقيد تتسااااام الم اااااروعا  تل  برن علًما الحالية، الم اااااروعا  تعاقدا  تنفي  عل  الاالث الربع أعمال واقتصاااااار

 أسفر العام ةبداي من  الجديدة التعاقدا  غياب أن إل  اإلشارة وتجدر. طن لكل اإليرادا  انافاض مع الوقت من الم يد استهالك وبالتاليالافيفة  المعدنية

 وتعكس. الماضي العام خالل جنيه مليون 427.7 مقابل 2016 سبتمبر بنهاية جنيه مليون 272.7 إل  لتصل التنفي  تحت الم روعا  حجم تراجع عن

 تنمية وبالتالي 2017 عام من األول الربع خالل تنفي ها في تبدأ أن عل  جنيه، مليار إجمالية بقيمة جديدة م ااااااروعا  لتنفي  التعاقد عل  حاليا ال ااااااركة

 .جنيه مليون 500و 400 بين يتراور ما إل  ال ركة أعمال حجم

 

 المشروعات المتعاقد على تنفيذها

 (2016من عام  الثالثالربع ) 
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272.7 

 مليون جنيه

 

سنو   انخفاض

 %36بمعدل 
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 األغذيةمشروعات في حيز التخارج: 

 وتجدر(. ال راعي اإلنتاش) السااودان وجنوب السااودان في وفرة وشااركة( واألغ ية ال راعة) مصاار في ج ور مجموعة األغ ية قطاع اسااتامارا  تضاام

 واألوضاع لسياسيةا األزمة نتيجة ال ركة تواجه التي الت غيلية للتحديا  نظًرا التقرير ه ا من وفرة شركة نتائج باستبعاد القلعة شركة قيام إل  اإلشارة

 السودان في ال ركة بم روعا  الفنية الم كال  جانن إل  السودان بجنوب المتدهورة الداخلية

 عدة من بالتاارش قيامها عن 2015 عام خالل القلعة أعلنت ،في حي  التاارش االستامارا  من األغ ية قطاع باعتبار القلعة شركة إدارة قرار ضو  في

سودان، و المتكاملة للحلول الرشيدي شركةبما في ذل   ج ور، لمجموعة تابعة م روعا   «يينالمصر» الغ ائية للصناعا  أكتوبر مصر شركةفي ال

 الغ ائية للصناعا  النيل شركة أسهم من %100 البالغة حصتها كامل لبيع اتفال ج ور مجموعةأبرمت كما  المي ان الرشيدي حلويا  مصانع شركةو

 . ل راعيةا المنتجا  تصدير في المتاصصة «للتنمية االقتصادية الدولية العجي ي» وشركة والعصائر، الحلين إنتاش في المتاصصة «إنجوي»

 

%54.9 –شر ة القلعة ملكية 

  %18 قدرها ب يادة 2016 عام منالاالث  الربع خالل جنيه مليون 203.7 تسجل إيرادا  بقيمة ج ور مجموعة

اإليرادات المجمعة | جذور
 (مليون جنيه) 

األرباح التشغيلية المجمعة | جذور
 (مليون جنيه)

 

 عام خالل جنيه مليون 173 مقابل %18 بمعدل سنوي نمو وهو ،2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 203.7 جذور مجموعة إيرادا  بلغت

، وهو 2015 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 14.3قدرها  ت غيلية أربار مقابل جنيه مليون 6.4 بقيمة ت غيلية خسائر ال ركة  تكبدو .2015

لة تجاوز ترثير ارتفاع التضااااااام خالل المرحعل   حاليا ال ااااااركة وتعكس. الدوالر أمام الجنيه قيمة تافي  بعد اإلنتاش مدخال  تكلفة ارتفاعما يعكس 

 ال يادا ع  ب تمريرتعديل هيكل األسااعار لو الت ااغيلية الكفا ةالماضااية وذل  عبر دراسااة وتطبي  مجموعة من المبادرا  والتدابير الرامية إل  تع ي  

 .إل  المستهل  النهائي

الربع الثالث  )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير كل (

2015 

الربع الثالث 

2016 

أشهر  9 التغيير

2015 

أشهر  9

2016 

 التغيير

 %6 322.1 303.9 %10 85.7 77.8 اإليرادات|  دينا مزارع

 (%35) 56.0 85.7 (%56) 9.3 21.2 كواالستهال واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  دينا مزارع

 %13 113.8 101.0 %5  36.8 35.2 اإليرادات|  األلبان لمنتجات االستثمارية

 ائدوالفو الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  األلبان لمنتجات االستثمارية
 واالستهالك واإلهالك

5.6 4.4 (22%) 17.0 17.4 3% 

 (%12) 177.7 201.0 (%12) 67.7 76.5 اإليرادات|  والتجارة للخدمات العربية

 والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  والتجارة للخدمات العربية
 واالستهالك واإلهالك

0.6 (6.6) - 5.0 (16.7) - 
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 جنيه مليون 77.8 مقابل %10 بمعدل ساااااانوي نمو وهو ،2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 85.7 دينا مزارع إيرادا  بلغت 

 سااانوي بمعدل تراجعت واالساااتهالك واإلهالك والفوائد الضااارائن خصااام قبل الت اااغيلية األربار أن غير ،2015 عام من الاالث الربع خالل

 إل  ال ركة دفع مام الدوالر، أمام الجنيه قيمة انافاض في  ل اإلنتاش مدخال  أسعار زيادةويعكس ذل  ترثير  .جنيه مليون 9.3 لتبلغ 56%

من  ال اتي ا االكتف معدال  زيادة، عبر الحالية التضامية الضغوط آثارتقليص  مع الربحية  معدال زيادةلاف  المصروفا  و تنفي  برنامج

 إمكانية بحث  باإلضااافة إل عنبر، كل تكلفة خف  وبالتالي لتنمية قدرتها االسااتيعابية األبقار حلن عنابر مسااتوى وتحسااين اإلنتاش، مدخال 

.بانتاجها ال ركةالمحاصيل ال راعية التي تقوم  تصدير

 بلغت وقد .المحلي بالساااول رواًجا األكار عالمتها تحت دينا م ارع تنتجه ال ي الحلين بتساااوي  األلبان لمنتجات االسرررتثمارية الشرررر ة تقوم 

 خصااام قبل الت اااغيلية األربار تتراجع بينما ،%5 بمعدل سااانوي نمو وهو ،2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 36.8 اإليرادا 

 عام الفترة من نفس خالل جنيه ماليين 5.6 مقابل ،جنيه مليون 4.4 لتبلغ %22 سااااانوي بمعدل واالساااااتهالك واإلهالك والفوائد الضااااارائن

 إجمالي من %70 نحو تمال) %13 بنساابة الاامالحلين أسااعار  ترثير انافاض قيمة الجنيه وبالتالي زيادةوتعكس نتائج الربع الاالث  .2015

، إال أنها ا للمنتج النهائي السعرال ركة لم تقم بتمرير كامل ال يادة برسعار الحلين الاام إل   أن. وتجدر اإلشارة إل  (اإلنتاش مدخال  تكلفة

، ساابتمبر منتصااس في ٪7 بنساابة واألخرى يونيو في ٪3 بنساابة أحدهما الاالث، الربع خالل مرتيناضااطر  إل  تمرير ج   من تل  ال يادة 

 رتفاعا آثار وتعوي ال اااركة اساااتعادة معدال  الربحية  تساااتهدفال اااركة. وعل  ه ه الالفية  منتجا علًما برن تل  ال يادة لم ت ااامل جميع 

 .2017 عامخالل  عل  عدة مرا  سعارفي األ  يادةتمرير العبر  اإلنتاش مدخال  تكاليس

 لتبلغ %12 ساانوي بمعدل ال ااركة إيرادا  انافضاات وقد. دينا م ارع سااوبرماركت ساالساالة بادارة والتجارة للخدمات العربية الشررر ة تقوم 

 كواالستهال واإلهالك والفوائد الضرائن خصم قبل ت غيلية خسائر ال ركة تكبد  كما ،2016 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 67.7

 م ارع ساااااوبرماركت فروع وتبلغ. 2015 عام من الاالث الربع خالل جنيه مليون 0.6 قدرها ت اااااغيلية أربار مقابل جنيه مليون 6.6 بقيمة

.الربحية  معدال زيادةلل ركة وبالتالي  التجارية العالمة تع ي  بهدف الت غيلية المبادرا  من عدد بتنفي  اإلدارة وتقوم ا،فرعً  19 احاليً  دينا

 

 مبيعات االستثمارية لمنتجات األلبان

 (2016من عام  الثالثالربع )

 

 مبيعات مزارع دينا 

 (2016من عام  الثالثالربع )

 

 قطيع مزارع دينا

 (2016من عام  الثالثالربع )

 

 

 

 

 .حلوببقرة  6850ت مل  * 

 طن 3518
 

 

دون تغيير مقابل العام 

 الماضي

ألح  13.518
 طن )حليب خام(

 

سنو  بمعدل انخفاض 

13% 

 ألح 14.796
 بقرة

 

سنو  بمعدل  انخفاض

9% 
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)إبراء الذمة القانونية(التطلعية البيانات 
 يراتوالتقد التوقعات على تأسيسها تم حيث تاريخية، حقائ  تعد ال الوثيقة هذو في الواردة البيانات

 معروفة، وغير معروفة مخاطر على البيان هذا ينطو  وقد. القلعة شر ة ومعتقدات وآراء الحالية،

 إلى اإلشارة ويجب. مفرط بشكل عليه االعتماد ينبغي وال أخرى، وعوامل مؤ دة، وغير مؤ دة ومخاطر

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

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

 المصطلحات من غيرها أو منها منفي هو ما أو" يعتقد" أو" يواصل" ،"ينو " ،"يقدر" ،"يشرع"

 تل  عن جوهريا تختلح قد القلعة لشر ة الفعلي األداء أو النتائج أو الفعلية األحداث و ذل . المشابهة

 اطرالمخ بعض على القلعة شر ة أداء ويحتو . المستقبلية البيانات أو االهداف هذو مثل تعكسها التي

 .والشكوك

 

 

 CCAP.CA ود التداول في البورصة المصرية 

 المستثمرينأرقام عالقات 

 القاضي عمرو/  األستاذ

 المستامرين عالقا  رئيس

akadi@qalaaholdings.com 

    :4440 2791 2 20+ 

 +20 2 2791 4448:   ف

 دروي  تامر/  األستاذ

 المستامرين عالقا  مسئول

tdarwish@qalaaholdings.com 

    :4440 2791 2 20+ 

 +20 2 2791 4448:   ف

 

 

هيكل مساهمي شر ة القلعة

 (2016 سبتمبر 30 من اعتباًرا)

 CCAP.CA المصرية البورصة  ود

 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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