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القوائم المالية المجمعة والمستتتتتقلة ل تتتتركة القلعةذ ويرجى تلث إلى تمةير ترجمة العمالت الجنبية إلى إلى حدوث اختالفات جوهرية بين  2016نوفمبر  3أدى تعويم الجنيه في   

 اد قوائمهات وال تتركات التابعة يتم إادالجنيه المصتترأ أةنات تجميى نتائج أاماا القلعة وشتتركاتها التابعة الى القوائم المالية المجمعة ل تتركة القلعةذ حيع أا بعث اراتتت مارا

اتخدام إحدى العمالت الجنبية نظًرا لتنوع الاواق واختالف الدوا التي تعمل بها تلث ال ركات أو الم رواات ارات مارية ا داد قوائمها لتابعةذ بينما تقوم القلعة بإاالمالية با

 المالية المجمعة والمستقلة بااتخدام الجنيه المصرأ.

 

 اذالمني أاتتيث شتتركات وهي منهاذ التخارج تم التي ال تتركات نتائج ااتتتبعاد تم حيع لل تتركةذ المالي الدات مقارنة لتستتهيل 2015 اام جنتائ تبويب بإاادة القلعة شتتركة قامت 

وتنمية للتمويل متناهي الصتتت رذ وك لث ااتتتتبعاد  ذوم تتترق للبتروا المتكاملةذ للحلوا والرشتتتيدأ ذوالرشتتتيدأ المي اا ذقنا – لألاتتتمنتومصتتتر  ذوأاتتتيث للخراتتتانة الجاه ة

 لعام ال الع الربى من ااتباًرا بالكامل تجميعها بدأ والتي أاتتكوم ل تتركة 2016 اامفضتتالً ان إفتتافة نتائج  واي ذريل  أفريكاالمحتفظ بها ل رض البيى وتتضتتمن  اراتتت مارات

2015. 
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 وقام. الاتتااتتية والبنية الطاقة ااتتت مارات في رائدة شتتركة وهي –( CCAP.CA المصتترية البورصتتة كود) القلعة شتتركة إدارة مجلس اجتماع اليوم مستتات انعقد

خالا  جنيه مليار 7.8 المجمعة اإليرادات بل ت حيع ذ2016 ديستتتتتتمبر 31 في المنتهية المالية للفترة والمستتتتتتتقلة المجمعة المالية القوائم بااتماد اإلدارة مجلس

 2016 اامخالا  جنيه ارملي 4.1 بقيمة الخسائر صافيال ركة  وتكبدت .(%45.6 ذ بنسبة نمو انوأمنفردًا الخير الربى خالا مليار جنيه 2.5) 2016 اام

مليار جنيه تقريًبا خالا الربى الخير الى خلفية تعويم  2تستتتتتتتجيل خستتتتتتتائر فروق العملة بقيمة  تلث يعكس حيع ذ(منفردًا الخير الربىخالا  جنيه ارملي 3.4)

كما قام المجلس  .2016المافيذ وال أ أافر بدوره ان تضخم تكاليف ارفمحالا وحجم الخسائر من العمليات غير المستمرة خالا اام  نوفمبر مطلىالجنيه 

 اوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية لل ركة.بتفويث السيد رئيس مجلس اإلدارة بد

 فتتي التتمتتنتتتتتهتتيتتتتة التتمتتتتالتتيتتتتة لتتلتتفتتتتترة التتمتتجتتمتتعتتتتة التتنتتتتتتتائتتج اتتلتتى اإلدارة وتتتعتتلتتيتت  والتتت تتتتتتتت تتيتتلتتيتتتتة التتمتتتتالتتيتتتتة التتمتتتشتتتتتتتترات أبتتر  اتترض يتتلتتي وفتتيتتمتتتتا

 المالية القوائم تحميل يمكنو. 2016 اام من الخير الربى ومستتتتتجدات لنتائج اإلدارة وتحليالت المتممة لإليضتتتتاحات إفتتتتافيذ ةم ارض 2016ديستتتتمبر  31

  ir.qalaaholdings.com :اإللكتروني الموقى  يارة ابر القلعة ل ركة الكاملة

  المؤشرات المالية والتشغيلية

 مقابل 2016 عام خالل جنيه مليار 7.8 لتبلغ %25 سرررنو  بمعدل القلعة شرررر ة إيرادات ارتفعت 

وخالل الربع األخير منفرًدا بلغت اإليرادات  (.التبويب إعادة بعد) 2015 عام خالل جنيه مليار 6.3

 .%45.6 مليار جنيه بزيادة سنوية 2.5

 تم حيع لل تتتتتركةذ المالي الدات مقارنة لتستتتتتهيل 2015 اام نتائج تبويب بإاادة القلعة شتتتتتركة قامت

 ذوأايث للخراانة الجاه ة ذالمنيا أايث شركات وهي منهاذ التخارج تم التي ال ركات نتائج ااتبعاد

وتنمية  ذوم تترق للبتروا المتكاملةذ للحلوا والرشتتيدأ ذوالرشتتيدأ المي اا ذقنا – لألاتتمنتومصتتر 

ريل  كاأفريالمحتفظ بها ل رض البيى وتتضتتمن  اراتتت مارات ااتتتبعاد للتمويل متناهي الصتت رذ وك لث

اكوم  ركةل 2016 اامفضالً ان إفافة نتائج  واي ذ  الربى من ااتباًرا بالكامل تجميعها بدأ التيو أ

 .2015 لعام ال الع

 %43 مستتاهمته بل ت حيعذ 2016اام  خالا القلعة شتتركة إيرادات صتتدارة الطاقة قطاع احتل وقد

 مقابل اإليرادات إجمالي من %10 التعدين قطاع مستتاهمة وبل ت .%33 بنستتبة الاتتمنت قطاع ويليه

 فقط %1إلى  2015 اام خالا %8 نم النقل قطاع مستتتتاهمة تراجعت بينما ذ2015 اام خالا 4%

 بند إلى فالي ريفت حديد اكث شركة نقل يعكس ما وهو ذ2016 اام خالا القلعة إيرادات إجمالي من

 .القلعة شركة قوائم الى مستمرةال غير عملياتال

 شتتركةور اتتيما  الطاقةذ قطاع اتتت ماراتر المالي بالدات الكبير التحستتن القلعة إيرادات نمو ويعكس

وهو نمو اتتنوأ بمعدا  ذ2016خالا اام  جنيه مليار 3.2 ال تتركة إيرادات بل ت حيع اربيةذ طاقة

تعويم الجنيه خالا نوفمبر الت تتتتت يلية التي أحر تها ال تتتتتركة وك لث تمةير  التطورات بفضتتتتتل 38%

من معدا النمو اإلجمالي بإيرادات القلعة  %56المافيذ الًما بما طاقة اربية ااهمت منفردة بنسبة 

 . 2016خالا اام 

ايث  ومن ااهمت شركتي أ ايث للهنداة التابعتين لمجموا لألامنتجهة أخرى  ايث القابضة وأ ة أ

ويرجى  .2016 اام خالا القلعة بإيرادات اإلجمالي النمو معدا من %23 بنستتبة الاتتمنتقطاع  في

تحت مظلة  بالستتودااأاتتااتتية إلى نمو حجم اإلنتاج والمبيعات بمصتتنى أاتتمنت التكامل  بصتتورة تلث

التي تتقافتاها شتركة أاتيث للهنداتة ان  ارةداإل وأتعاب راتوم  يادة وك لث لألاتمنتذشتركة أاتيث 

 لصالح أطراف أخرى. الامنتت  يل مصانى 

 2016مليون جنيه خالل عام  38.6حصرررررة القلعة من  رباح الشرررررر ات التابعة والشرررررقيقة  بلغت ،

 .بالجزائر زهانة  سمنت شر ةل اإليجابية مساهمةالويعكس ذلك 

   مليون جنيه خالل  927.2لتبلغ  %12.5ارتفعت المصررررروفات العمومية واإلدارية بمعدل سررررنو

نقطة  1.3سرررررررنو  بواقع  انخفاض وهو ،اإليرادات إجمالي من %11.8ذلك  ويمثل، 2016عام 

 %17مئوية. وخالل الربع األخير منفرًدا ارتفعت المصرررررروفات العمومية واإلدارية بمعدل سرررررنو  

)انخفرراض  األخير الربع إيرادات إجمررالي من %11.6مررا يمثررل  وهومليون جنيرره،  291.8لتبلغ 

 .(مئوية نقطة 2.8 بواقع سنو 

 مليون جنيه  442.2لفوائد واإلهالك واالسرررتهالك بلغت األرباح التشرررغيلية قبل خصرررم الضررررائب وا

 على وتأثيرهافي ظل الضرررررغوض التضرررررخمية  %2بمعدل ، وهو انخفاض سرررررنو  2016 عامخالل 
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وخالل الربع األخير منفرًدا تضاعفت األرباح  .بجميع استثمارات القلعة والتكاليف المصروفات هيكل

 مليون جنيه. 120.5مرات تقريبًا لتبلغ  3بأ ثر من التشغيلية 

يرجى نمو الرباح الت تتتتتتت يلية خالا الربى الخير إلى مجمواة من العواملذ أبر ها تحستتتتتتتن الدات 

 ذانخفاض المصتتتتتتروفات العمومية واإلدارية غير المتكررة مىالمالي ل تتتتتتركتي طاقة اربية وتوا ا 

اام  21.1والتي بل ت  يه خالا الربى الخير من  بل  2016مليوا جن يه  67.2مقا  خالامليوا جن

عث ببمتعلقة النفس الفترة من العام الستتتاب  الى خلفية مصتتتروفات الخدمات اراتتتت تتتارية والقانونية 

 .2015 اام من امليات التخارج خالا الربى الخير

 بنسرربة سررنو  ارتفاع وهو، 2016 عام خالل جنيه مليون 665.8 البنكية الفائدة مصررروفات بلغت 

ا ارتفعتو، 25.9%  97.3 لتبلغ %22.8 سرررررنو  بمعدلفوائد القروض من المسررررراهمين   يضرررررً

 .جنيه مليون

مصتتتتتتتروفات الفائدة البنكية إلى تمةير تعويم الجنيه الى ديوا القلعة المقومة بالدورر  ارتفاع رجىي

 للتحويل القابل القرض مصتتتتتتتروفاتمليوا دوررذ إلى جانب  240المريكيذ والبال ة قيمتها حوالي 

 اام من الخير الربى خالا الفائدة اعر ب يادة مصحوبًا ذالقابضة أايث مجمواة اليه حصلت ال أ

مليوا جنيتتهذ وهو  249.4وخالا الربى الخير منفردًا بل تتت مصتتتتتتتروفتتات الفتتائتتدة البنكيتتة  .2016

مقارنة بالربى الستتتتتاب . ومن جهة أخرى  %69.1وارتفاع بنستتتتتبة  %107.3ارتفاع اتتتتتنوأ بمعدا 

 ارتفاع وهو ذ2016 اام من الخير الربى خالا جنيه مليوا 28.9 فوائد قروض المستتتتتتتاهمينبل ت 

 .%47.4 بمعدا انوأ

 في جنيه مليون 28.5 منها، 2016مليون جنيه خالل عام  32.2المشرررررررروعات  بيع  رباح بلغت 

  سررطول شررر ة من التخارج عملية إتمام خلفية على منفرًدا األخير الربع خالل محققة  رباح صررورة

 .اللوجيستي والدعم النقل قطاع في القلعة الستثمارات التابعة الشر ات إحدى وهي البر  للنقل

 اجنيرره  ارمليرر 1.5تكرراليف االحرررررررمحالل  بلغررت سرررررررنويررة قرردرهررا  بزيررادة، 2016خالل عررام  تقريبررً

يار 1.2. وخالل الربع األخير منفرًدا بلغت تكاليف االحرررررررمحالل 112.6% يه مل ًبا جن  وهو ،تقري

  .%73.9 بمعدل سنو  ارتفاع

مليوا جنيه الى ااتت ماراتها ب تركة وفرة  568شتركة القلعة بتستجيل تكاليف افتمحالا بقيمة  قامت

الدفترية لصتتتتوا ال تتتتركة  القيمة تضتتتتاافحيع أدى تعويم الجنيه إلى في قطاع الغ ية بالستتتتودااذ 

 .ةالقلع الى القوائم المالية ل تتتركةالمصتتترأ يتم ترجمتها من الدورر إلى الجنيه  وفرةنتائج نظًرا لا 

 عامل المجمعة المالية قوائمها فمن وفرة أصوا الى فمحالااروبالتالي قامت القلعة بتسجيل تكلفة 

 والوفتتتتاع الستتتتيااتتتتية ال مةالى خلفية  الم تتتتروع تواجه التي الت تتتت يلية التحدياتفي ظل  2016

 .السوداا في ال ركة بم رواات الفنية الم كالت جانب إلى السوداا بجنوب المتدهورة الداخلية

 تكلفة تستتتتجيلأاتتتتفر ان  مام جراندفيومجمواة  أصتتتتواتقييم مراجعة ب القلعةجهة أخرى قامت  ومن

 بتسجيل أيًضا ال ركة وقامت. ال ركة لصوا الدفترية القيمة الى جنيه مليوا 190 بقيمة افمحالا

 تستتتتجيلذ باإلفتتتتافة إلى لوجيستتتتتيكسشتتتتركة نايل  الىمليوا جنيه  179افتتتتمحالا ال تتتتهرة بقيمة 

 ذفي الج ائر لألامنتالتابى ل ركة أايث  دجلفامليوا جنيه الى م روع  178آخر بقيمة  افمحالا

 .التنفي  تحت والم رواات ال هرة ببنود وتلث

 الربع خاللمليون جنيه  184.4 منها ،2016مليون جنيه خالل عام  265.9المخصرررصرررات  بلغت 

 .منفرًدا األخير

 144.8) 2016اام  خالامليوا جنيه  174.5 بقيمة اتمخصتتصتت بتكوين اربية طاقة شتتركة قامت

 اوأيضً  الم كوك في تحصيلها الديوا مخصصبما في تلث  ذ(منفردًا الخير الربى خالا جنيه مليوا

 .2016تكوينها خالا اام  تم ويم ل تلث غالبية المخصصات التي .المتوقعةالمطالبات  اتمخصص

 حوالي ، علًما بأن2016مليون جنيه خالل عام  765.7 المسرررررررتمرة غير العمليات خسرررررررائر بلغت 

مليون  80وحوالي  ،وايزريل   فريكالشرر ة  ترجعمليون جنيه(  478.8)من تلك الخسرائر  63%

 .(هومز)مينا  ديزاينبوليسجنيه لمشروع 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
واإلهالك واالستهالكوالفوائد 
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نوفمبر المافتتتتيذ وال أ  يرجى ارتفاع خستتتتائر العمليات غير المستتتتتمرة إلى تمةير تعويم الجنيه خالا

خالا مليوا جنيه  215.8بالجنيه المصتتتترأ لتبل  خستتتتائر شتتتتركة أفريكا ريل واي  ضتتتتخم انه ت نتج

 . 2016الربى الخير من اام 

 2 حوالي منها ،2016 عام خاللجنيه  مليار 2.06 بقيمةفروق العملة  خسائرالقلعة  شر ة تكبدت 

 منذ %50من  أ ثرب الجنيه قيمة انخفاض. ويعكس ذلك  ثر منفرًدا األخير الربع خالل جنيه مليار

 إلى التعويم قبررل جنيرره 8.79 من الرردوالر سرررررررعر ارتفع حيرر  ،2016 نوفمبر 3 في التعويم قرار

 .2016 ديسمبر 31 في جنيه 18.41

العملة إلى إاادة تقييم القرض القابل للتحويل ال أ حصلت  فروقالسبب الرئيسي ورات خسائر  يرجى

مليار جنيه تقريبًا خالا الربى  2اليه مجمواة أاتتيث القابضتتةذ وال أ نتج انه تستتجيل خستتائر بقيمة 

 لألاتتمنتذ غير أا مكااتتب فروق أاتتعار الصتترف التي حققتها شتتركة أاتتيث 2016الخير من اام 

مليار جنيه خالا  1.3ق العملة بمجمواة أاتتيث القابضتتة إلى اتتاهمت في تقليص إجمالي خستتائر فرو

 . (2016مليار جنيه خالا اام  1.5) 2016الربى الخير من اام 

 مليوا 772.9 بقيمة العملة فروق خستتائر (SPV)ال تتركات تات الغراض الخاصتتة  إحدى تكبدتو

ببند  ضوالقر لثت تستتجيل مى التابعة ال تتركات إلى المصتترأ بالجنيه ضوقر بتقديم قامت حيع جنيهذ

ما أاتتتتتفر ان  وهو المريكيذ بالدوررقوائمها المالية المعدة  الىالرصتتتتتدة الدائنة )أوراق القبث( 

 .الجنيه تعويم بعد الدورربض والقر قيمةنتيجة لتقلص تكبد خسائر فروق العملة 

 يصرررافتكبدت الشرررر ة  حي  ،القلعة لشرررر ة المجمعةالمالية  النتائجعلى  تأثير تعويم الجنيه انعكس 

 .(منفرًدا األخير الربع خالل جنيه ارملي 3.4) 2016 عام خالل جنيه مليار 4.1 بقيمة خسائر

 باسررررتثنا ) 2016ديسررررمبر  31 فيمليار جنيه  9.71شررررر ة القلعة ل المجمعةديون ال إجمالي بلغ 

 وترجع. 2016مليار جنيه في نهاية الربع الثال  من  5.9مقابل  ديون الشررر ة المصرررية للتكرير(

لشرر ة القلعة بعد تعويم الجنيه باإلحرافة إلى  الدوالريةتلك الزيادة إلى تأثير إعادة تقييم المديونيات 

 .األجنبية بالعملة األخرى هي والمقومة  سكوم،الخاصة بمشروعات  الديونإعادة تقييم 

 بل لتال ركة المصرية للتكرير  ديواقيمة  تضااف إلىأيًضا  أدىالجنيه  تعويماإلشارة إلى أا  تجدر

  .المافينهاية ابتمبر  فيمليار جنيه  14.85 مقابل ذ2016 ديسمبر 31 في جنيه مليار 30.41

 

 .2016إاادة تبويبها فمن بند ارلت امات المحتفظ بها ل رض البيى ااتباًرا من الربى الوا من اام اقب تم ااتبعاد ديوا شركة اكث حديد ريفت فالي من الرام البياني أااله * 
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(مليار جنيه* )ديون شركة القلعة

ديون أخرى المصرية للتكرير

2016 نوفمبر في الجنيه تعويم



 

 تقرير نتائج األعمال

2016ديسمبر  31عن الفترة المالية المنتهية في 
2017مايو  21القاهرة في 

 2016ديسمبر  31اإلدارة على نتائج الفترة المالية المنتهية في  تعليق

 ال ركة تهيئة مى المافي العام خالا هاأامال نموتج تطوير في ملحوًظا تقدًما القلعة شركة أحر ت

 خالا مصتتتتر في المتوقعة ارقتصتتتتادية ارنتعاشتتتتة فتتتتوت في المرتقب التعافي موجة من لالاتتتتتفادة

 اام خالا %25 اتتتتنوأ بمعدا القلعة إيرادات نمو في ب تتتتائرها انعكستتتتت والتي المقبلةذ الستتتتنوات

2016. 

اإلدارة أا القطااات التي تستتتتتتتت مر بها شتتتتتتتركة القلعة اتتتتتتتتكوا الك ر ااتتتتتتتتفادة من خطة  وتتمن

اإلصتتالحات ارقتصتتادية التي تتبناها الحكومة المصتترية في الوقت الحاليذ بما في تلث تعويم الجنيه 

ادأ وهي تات السيااات التي تن ذوتخفيث دام الطاقة وااتبداله بالدام المباشر للمستحقين الحقيقيين

اتتتتتتنوات. قطعًا لم تكن ال تتتتتتركة بمنمى ان تمةير القرارات  10بها القلعة من  ن تتتتتتمتها قبل أك ر من 

شتتتتمنها شتتتتما جميى ال تتتتركات والمتاتتتتستتتتات الى الستتتتاحة  –الحااتتتتمة التي أقرتها الحكومة متخًرا 

لنمو ا غير أا تلث لم ينل من تفاؤلنا تجاه مستتتقبل ارقتصتتاد المصتترأ وةقتنا في مقومات –المصتترية 

ات مارات القلعة الى المدى البعيدذ وخاصة الم رواات  تها تمي  بقدرالتي تالتي تنفرد بها محفظة ا

 .يرادلالات العملية البدائل وتوفير الصادراتذ وتنمية ذالكفاتة الت  يلية واإلنتاجية تحسينالى 

 لتصتتنيى أاتتكوم ةشتترك تضتتم التصتتديرية الصتتنااات في القلعة ااتتت مارات محفظة أا بال كر جدير

 هماإنتاج من كبير ج ت بتصدير ال ركتين اتكل تقوم إت روكذ جالس وشركة والكيماويات الكربونات

 روك جالس شتتتتركة أا ان فضتتتتالً  المريكيذ بالدورر إيراداتها غالبية الى وتحصتتتتل الخارج إلى

 الجودة االية محلية بدائل طرح طري  ان مصتتتر في الستتتوقية حصتتتتها لتنمية فريدة بفرصتتتة تحظى

. والحرارة الصتتتتتتتوت لع ا الحديع البنات تطبيقات في تدخل التي المستتتتتتتتوردة الصتتتتتتتنااية للخامات

 مصرل السورر واردات تقليص في اتساهم التي للتكرير المصرية ال ركة الى نفسه المر وينطب 

 تاحافت اند القلعة كةل تتتتتتتر المالية بالنتائج هائلة نقلة تحقي  مى الحالية بالمعدرت مقارنة %50 بنحو

 المنتجات دام وتخفيث الطاقة قطاع لتحرير اإليجابي المردود إلى ك لث اإلدارة وتتطلى. الم تتتروع

ا الطاقة قطاع في وتوا ا اربية طاقة شتتركتي أاماا الى البترولية  لوجيستتتيكس نايل شتتركة وأيضتتً

 رذالستتور وقود ومنها البتروليةذ المنتجات دام تخفيث أا حيع اللوجيستتتيذ والدام النقل قطاع في

 وأهمها تكلفة أقل بديلة واتتتتتتتائل إلى التحوا اتتتتتتتراة وبالتالي البرأ النقل تكلفة  يادة إلى اتتتتتتتيتدأ

 .لوجيستيكس نايل شركة تقدمها التي النهرأ النقل خدمات

 الى اإلدارة اكفت حيع المافتتتتيةذ القليلة الستتتتنوات خالا ج رية بتحورت القلعة شتتتتركة مرت لقد

 ىال المت ايدة قدرتها من لالاتتتفادة المضتتافة القيمة وم تترواات الرئيستتية اراتتت مارات وتنمية دام

 اام خالا بمقتضتتتاها تم والتي الخرى الم تتترواات من التخارج بخطة التعجيل مى بالت امن النموذ

 لصنااة مصر وشركة ذالص ر متناهي للتمويل تنمية شركة أاهم من القلعة حصة كامل بيى 2016

 .2016 اام خالاال ركة  مديونياتج ت كبير من  وااتبعاد تسوية ان تلث أةمر وقد. ال جاج

 القلعةذ نمو بمستتتتتتتيرة جوهرية تحوا نقطة بااتباره 2017 اام إلى اإلدارة تتطلى الخلفية ه ه والى

 اةقته اإلدارة وتجدد. المافية الفترة خالا العملة فروق خسائر احتوات في ال ركة نجاح بعد وخاصة

 وترى الحكومةذ تتبناها التي اإلصتالحات خطة بفضتل المصترأ ارقتصتاد أدات متشترات تحستن في

 في تصتتتب اتتتوف الخيرة اآلونة خالا ارقتصتتتادأ الم تتتهد الى طرأت التي الج رية التحورت أا

 بحلوا ةستهدفالم الربحية معدرت إلى للوصوا تسعى وبالتالي الرئيسيةذ التابعة ارات مارات صالح

 إفافة اربيةذ طاقة شركة وخاصة التابعةذ لالات مارات المالي الدات قوة من مستفيدة ذ2018 اام

 اخال اإلنتاجي الن اط بدأي أا والمقرر للتكرير المصرية ال ركة م روع وت  يل اكتماا مردود إلى

.2018 اام

 ******  

 في المنتهيتتتتة المتتتتاليتتتتة الفترة ان المجمعتتتتة والنتتتتتائج القلعتتتتة شتتتتتتتركتتتتة لدات إفتتتتتتتتتتافي ااتتتتتتتتعراض يلي فيمتتتتا

 اام من الخير الربى ومستتتتتجدات لنتائج اإلدارة وتحليالت المتممة اإليضتتتتاحات إلى باإلفتتتتافة 2016 ديستتتتمبر 31

   اإللكتروني الموقى  يارة ابر القلعة ل ركة الكاملة المالية القوائم تحميل يمكن. 2016

تتوقع  القلعرررة شررررررر رررة"

  دا  مؤشررررررررات تحسرررررررن

 بفضررل المصررر  االقتصرراد

 التي اإلصررررررالحرررات خطرررة

  نثق وت الحكومة، تتبناها

 التي الجرررذريرررة التحوالت

 الررمشررررررررهرررد عررلررى ضررر ت

 اآلونررة خالل االقتصرررررررراد 

 في تصررررب سررررو  األخيرة

 التابعة االسررتثمارات صررال 

".الرئيسية



 

 تقرير نتائج األعمال

2016ديسمبر  31عن الفترة المالية المنتهية في 
2017مايو  21القاهرة في 

 

 تجميع نتائج استثمارات شر ة القلعة  سلوب

 

 

 

  



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

 2016
 الربع الثاني 

 2016
 الربع الثالث 

 2016
 الربع األخير 

 2016
العام املالي 

 2016
 الربع األول 

 2015
 الربع الثاني 

 2015
 الربع الثالث 

 2015
 الربع األخير 

 2015
العام املالي 

 2015
 الربع األول 

 2015
 الربع الثاني 

 2015
 الربع الثالث 

 2015
 الربع األخير 

 2015
العام املالي 

 2015
 8,214.6  2,129.1  2,051.2  2,086.8  1,947.5  6,277.4  1,734.5  1,481.3  1,620.5  1,441.0  7,848.8  2,525.1  1,792.9  1,799.0  1,731.8 اإليرادات

 )6,331.1( )1,659.9( )1,607.1( )1,591.0( )1,473.1( )4,973.0( )1,341.2( )1,220.5( )1,284.8( )1,126.5( )6,572.3( )2,172.5( )1,519.1( )1,492.2( )1,388.5(تكلفة املبيعات
 1,883.5  469.2  444.1  495.7  474.5  1,304.4  393.3  260.8  335.8  314.5  1,276.5  352.6  273.8  306.8  343.3 مجمل الربح

 13.6  3.6  3.6  3.2  3.2  13.6  3.6  3.6  3.2  3.2  12.4  4.7  2.6  2.6  2.4 أتعاب االستشارات
 107.0  9.0  18.5  44.8  34.8  49.2  1.9  18.6  21.6  7.1  38.6  11.9  8.9  3.8  14.1 احلصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة

 2,004.1  481.8  466.2  543.7  512.4  1,367.1  398.8  283.0  360.6  324.7  1,327.5  369.2  285.3  313.2  359.8 إجمالي أرباح النشاط
 )1,046.2( )289.3( )266.3( )249.4( )241.2( )824.5( )249.3( )184.4( )202.5( )188.2( )927.2( )291.8( )203.9( )220.6( )210.8(مصروفات عمومية وإدارية

 )18.6( )43.2( 24.7  )2.7( 2.7  )14.0( )44.5( 24.2  )4.4( 10.8  85.7  64.1  6.0  12.2  3.4 صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

واإلهالك واالستهالك 
)قبل خصم التكاليف االستثنائية(

 152.4  104.8  87.3  141.5  486.1  147.3  153.6  122.7  105.0  528.6  273.8  291.6  224.5  149.3  939.3 

مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية 
 )92.0( )81.7( )10.0( )2.3( 2.0  )77.5( )67.2( )9.9( 2.0  )2.5( )43.8( )21.1( )1.6( )11.9( )9.2(غير متكررة( 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
 847.2  67.6  214.5  289.3  275.8  451.0  37.8  112.9  155.6  144.8  442.2  120.5  85.7  92.9  143.2 واإلهالك واالستهالك 

 )436.9( )120.0( )120.8( )90.6( )105.5( )422.3( )146.6( )97.7( )90.6( )87.5( )475.2( )194.3( )97.2( )100.2( )83.6(اإلهالك واالستهالك
 410.3  )52.4( 93.7  198.7  170.3  28.7  )108.8( 15.2  65.0  57.3  )33.0( )73.8( )11.5( )7.3( 59.6 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )729.6( )163.5( )214.4( )185.9( )165.8( )528.9( )120.3( )150.9( )140.7( )116.9( )665.8( )249.4( )147.5( )138.8( )130.0(فائدة مصرفية مدينة
)144.5( )39.2( )33.9( )35.8( )35.7()65.1( )16.7( )16.6( )15.5( )16.4()69.1( )30.2( )16.7( )4.0( )18.1(أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )5.2( )0.6( )1.0( )1.8( )1.9( )79.3( )19.6( )20.1( )37.9( )1.7( )97.3( )28.9( )23.0( )44.9( )0.5( فوائد قروض من املساهمني   
 87.9  18.9  31.2  16.4  21.4  77.7  17.9  27.4  13.7  18.7  118.0  41.5  33.0  22.5  21.0  دخل الفائدة 

 )13.6( )2.8( )3.7( )3.8( )3.4( )11.0( )2.8( )2.8( )2.8( )2.8( )7.0( )1.7( )1.7( )1.7( )1.7( مصروفات التأجير التمويلي 
األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود 

 )394.7( )239.5( )128.0( )12.1( )15.1( )577.9( )250.4( )147.7( )118.1( )61.7( )754.1( )342.6( )167.4( )174.4( )69.7(االستثنائية

 618.3  528.1  33.1  67.5  )10.5( 641.4  551.2  33.1  67.5  )10.5( 32.2  28.5  )15.9( )0.0( 19.5  أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )687.0( )678.5( )2.3( )2.0( )4.1( )688.5( )680.0( )3.1( 0.0  )5.4( )1,463.5( )1,182.9( )19.6( )256.0( )5.0( اضمحالالت 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )31.3( )6.0( )1.1( )6.7( )17.5( مصروفات إعادة هيكلة 
 )21.5( )9.5( )2.1( )0.5( )9.4( )3.2( )1.5( -    -    )1.7( )31.5( )14.3( )2.4( )2.5( )12.3( مكافآت نهاية اخلدمة 

 -    -    -    -    -    115.8  -    -    115.8  -    -    -    -    -    -    الشهرة )سالب(  
 )16.3( 0.5  )4.2( )6.2( )6.4( )9.8( 0.5  )3.4( )3.3( )3.6( )9.8( )2.4( )3.2( )2.8( )1.3( مبادرات املسئولية االجتماعية 

 )171.4( )97.0( )37.7( )22.9( )13.8( )168.4( )101.1( )30.7( )22.4( )14.2( )265.9( )184.4( )35.0( )20.6( )25.9( مخصصات 
 )220.0( )99.5( )18.0( )43.9( )58.6( )432.6( )251.1( )84.5( )23.6( )73.4( )765.7( )439.1( )101.3( )131.4( )93.9( عمليات غير مستمرة * 

 )175.9( )83.2( )29.5( )10.1( )53.1( )116.3( )80.2( 7.9  )18.2( )25.9( )2,067.5( )2,003.4( 19.9  )39.1( )45.0( عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 
 )1,068.4( )678.6( )188.8( )30.2( )170.9( )1,239.5( )812.7( )228.2( )2.2( )196.4()5,357.2( )4,146.5( )326.0( )633.6( )251.1(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 )157.2( )39.5( )17.4( )59.1( )41.2( )21.0( 35.6  )1.8( )30.2( )24.6( )226.7( )146.3( )16.3( )22.5( )41.8( الضرائب 
 )1,225.6( )718.1( )206.2( )89.3( )212.0( )1,260.5( )777.1( )230.0( )32.4( )220.9()5,583.9( )4,292.8( )342.3( )656.0( )292.9(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )70.1( 115.0  )80.6( )4.6( )99.9( )112.3( 112.3  )94.3( )28.4( )101.9( )1,477.4( )923.7( )134.6( )369.0( )50.2(  حقوق األقلية 
 )1,155.5( )833.1( )125.5( )84.7( )112.2( )1,148.2( )889.4( )135.7( )4.0( )119.1()4,106.5( )3,369.1( )207.6( )287.0( )242.7(صافي أرباح )خسائر( الفترة

قائمة الدخل اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016 )مليون جنيه مصري(

)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 )ريفت فالي(.

)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: إجنوي، دجلفا )أسيك القابضة(، وديزاينبوليس )مينا هومز(  
)2( أصوالً مت بيعها خالل عام 2016 دون تاثير على النتائج املالية: العجيزي، املصريني، 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 )ريفت فالي(  



النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

  QH SPVsالعام املالي 2016  خصومات  متفرقات^^  وفرةجذورأسكوم نايل لوجيستيكس  أسيك القابضة1 توازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير  

7,848.8 -167.4 1.6 849.3 746.1 100.6 2,584.4 184.8 3,214.6 ---اإليرادات 
)6,572.3(-)107.1()0.6()640.6()602.9()77.5()2,173.5()158.6()2,811.5(---تكلفة املبيعات 

1,276.5 - 60.2 1.0 208.7 143.2 23.2 410.9 26.2 403.0 - - - مجمل الربح 
12.4 )98.2(---------20.9 89.7 أتعاب االستشارات 

38.6 )6.5(----3.5 41.6 ---- -احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
1,327.5 )104.8(60.2 1.0 208.7 143.2 26.7 452.5 26.2 403.0 - 20.9 89.7 إجمالي أرباح النشاط

)927.2(88.7 )20.3()0.4()188.0()123.1()41.7()233.7()11.0()134.1()28.1()63.5()171.9(مصروفات عمومية وإدارية 
85.7 12.0 - 4.8 )6.5(19.6 )2.5(47.7 12.2 8.1 - )11.5(1.7 صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

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

)80.5()54.1()28.1( 277.0 27.4 266.5)17.5( 39.8 14.2 5.4 40.0)4.1( 486.1

)43.8(------)12.4(---)2.5()29.0(مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 

442.2 )4.1(40.0 5.4 14.2 39.8 )17.5(254.2 27.4 277.0 )28.1()56.6()109.4(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

)475.2()85.7()12.0()15.8()61.5()103.5()38.6()90.2()11.7()53.6()0.4(- )2.1(اإلهالك واالستهالك 
)33.0()89.8(28.0 )10.3()47.4()63.8()56.1(164.0 15.7 223.4 )28.5()56.6()111.5(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

)665.8(-)14.5()2.9()32.2()42.5()82.1()143.9()2.8()60.0(-)68.2()216.8(فائدة مصرفية مدينة 
 )69.1(---------)27.2()41.9(-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

)97.3(324.1 )20.0(--)5.7()19.1()227.7(---)149.0(-فوائد قروض من املساهمني
118.0 )340.9(14.6 9.0 0.4 -0.2 6.1 - 131.6 3.1 138.0 155.7 دخل الفائدة 

)7.0(---)2.5(-)4.4(------مصروفات التأجير التمويلي 
)754.1()106.5(8.1 )4.1()81.6()111.9()161.6()201.5(12.9 295.0 )52.6()177.6()172.6(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود االستثنائية

32.2 )185.6(--17.8 -16.9 ----183.0 - أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
)1,463.5(8,062.3 - )568.0()5.1()3.1(-)68.0()0.6()3.5(-)6,916.3()1,961.3(اضمحالالت 

)31.3(--------)4.3(--)27.0(مصروفات إعادة الهيكلة
)31.5(------)15.1(-)3.7(-)2.0()10.8(مكافآت نهاية اخلدمة

)9.8(--------)4.4(--)5.4(مبادرات املسئولية االجتماعية 
)265.9(-)4.1(-)12.5()3.2()1.9()39.6()2.7()174.5(-)25.9()1.5(مخصصات 

)765.7(26.3 )657.5(-)131.6(--)2.9(-----عمليات غير مستمرة ** 
)2,067.5(260.9 )278.1(34.9 )6.6()13.8()7.0()1,462.0()25.3(52.4 )24.1()773.0(174.0 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 

)5,357.2(8,057.4 )931.6()537.2()219.5()132.0()153.5()1,789.0()15.8(157.0 )76.6()7,711.8()2,004.6(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب
)226.7(18.6 1.6 -)8.4()4.9()4.8()140.4(1.1 )81.8(-)8.0(0.3 الضرائب 

)5,583.9(8,076.0 )930.0()537.2()227.9()137.0()158.2()1,929.4()14.7(75.2 )76.6()7,719.8()2,004.3(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية
)1,477.4()1,331.9()4.5()28.5()0.0()5.3()67.6()55.5()5.4(46.3 )25.0(--حقوق األقلية 

)4,106.5(9,407.9 )925.5()508.7()227.9()131.7()90.6()1,873.9()9.3(28.9 )51.6()7,719.8()2,004.3(صافي أرباح )خسائر( الفترة

** تتضمن العمليات غير املستمرة:
)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2015 و2016: إجنوي، دجلفا )أسيك القابضة(، وشركة ديزاينبوليس )مينا هومز(  

)2( أصوالً مت بيعها خالل عام 2016 دون تاثير على النتائج املالية: العجيزي، املصريني، 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 )ريفت فالي(  
^^  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 31 ديسمبر 2016 )مليون جنيه مصري(



الطاقة 
 

 النقل والدعم األسمنت
األغذيةالتعديناللوجيستي 

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

 العام املالي  عام 2016خصومات / SPVs اإلجمالي العام
2015

األصول املتداولة
3,131.6 3,131.2 )2,923.0(6,054.2 525.7 -197.5 348.2 52.6  1,917.4  150.7  1,164.9  135.7  1,561.7  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

1,016.8 1,174.2 -1,174.2 43.4 -88.7 98.7 21.5  646.4  47.7  227.9 --مخزون 

2,473.5 6,631.4 599.4 6,032.0 4,003.8 -86.6 -- 1,941.6 ----أصول محتفظ بها لغرض البيع 

3,353.0 2,837.0 6.6 2,830.4 1.5 0.8 9.1 23.2 3.9  98.6  5.0  1,096.5  1,586.1  5.6 النقدية وما في حكمها 

76.6 77.3 1.2 76.0 - -7.3 -- 68.8 --- -   أصول أخرى

10,051.5 13,851.2 )2,315.7(16,166.9 4,574.4 0.8 389.2 470.1 78.0  4,672.7  203.4  2,489.2  1,721.8  1,567.2  إجمالي األصول املتداولة

         األصول غير املتداولة
22,053.2 53,878.8 696.4 53,182.4 47.7 -754.5 1,204.1 691.3  1,088.2  91.9  551.0  48,725.3  28.4  أصول ثابتة

1,035.3 1,301.2 )7,887.8(9,189.1 3.3 --0.2 - 437.2 - 0.7 - 8,747.7  استثمارات عقارية 

2,514.9 1,657.8 605.0 1,052.8 - --607.3 - 4.5  32.6  408.4 -- الشهرة / أصول غير ملموسة 
1,323.2 2,493.0 )1,610.0(4,103.0 220.5 -266.5 -- 32.8  1.0  29.0  1,944.2  1,609.1  أصول أخرى 

26,926.7 59,330.8 )8,196.5(67,527.3 271.5 - 1,021.0 1,811.6 691.3  1,562.7  125.5  989.1  50,669.5  10,385.2  إجمالي األصول غير املتداولة

36,978.2 73,182.0 )10,512.1(83,694.2 4,845.8 0.8 1,410.2 2,281.7 769.3  6,235.4  328.9  3,478.3  52,391.3  11,952.4  إجمالي األصول

         حقوق امللكية
2,797.9 186.7 )16,474.3(16,661.0 )2,529.9()1,306.9(213.2 673.4 )336.5()2,403.4( 85.0  989.6  14,848.5  6,428.0  حقوق مساهمي الشركة القابضة

8,152.5 16,283.7 8,613.9 7,669.8 )0.5(6.7 -)38.5()150.2(1,541.9  44.8  343.9  5,921.7  -    حقوق األقلية 

10,950.4 16,470.5 )7,860.4(24,330.8 )2,530.5()1,300.2(213.2 634.9 )486.6()861.4( 129.8  1,333.5  20,770.2  6,428.0  إجمالي حقوق امللكية 

         االلتزامات املتداولة
3,441.8 5,793.5 827.7 4,965.8 75.8 19.6 46.9 281.8 528.9 377.2  35.6  242.9 - 3,357.1  افتراض 

6,396.1 9,099.8 )1,463.4(10,563.2 693.9 1,272.4 632.6 560.2 576.4 3,344.7  99.2  1,257.5  1,016.3  1,110.0  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
620.5 681.5 29.9 651.7 14.0 4.5 25.9 24.2 9.1 229.2  45.7  245.2 - 53.9  مخصصات                                                             

1,013.4 5,912.3 )764.0(6,676.3 6,045.2 -343.7 --287.4 ---- التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

11,471.8 21,487.1 )1,369.9(22,857.0 6,828.8 1,296.5 1,049.1 866.2 1,114.4 4,238.5  180.5  1,745.7  1,016.3  4,521.0  إجمالي االلتزامات املتداولة

 االلتزامات غير املتداولة
13,671.8 34,234.3 1,257.1 32,977.2 2.3 4.6 104.6 618.5 -651.0 - 184.3  30,408.7  1,003.3  اقتراض 

24.5 47.4 )2,859.5(2,906.9 541.0 --155.3 141.6 2,069.1 ---- قروض املساهمني 
859.7 942.7 320.5 622.2 4.2 -43.4 6.8 -138.2  18.6  214.9  196.1 - التزامات طويلة األجل 

14,556.0 35,224.4 )1,281.9(36,506.4 547.5 4.6 147.9 780.5 141.6 2,858.3  18.6  399.2  30,604.8  1,003.3  إجمالي االلتزامات غير املتداولة

26,027.8 56,711.6 )2,651.8(59,363.3 7,376.3 1,301.1 1,197.1 1,646.7 1,255.9 7,096.8  199.1  2,144.8  31,621.1  5,524.4  إجمالي االلتزامات

36,978.2 73,182.0 )10,512.1(83,694.2 4,845.8 0.8 1,410.2 2,281.7 769.3 6,235.4  328.9  3,478.3  52,391.3  11,952.4  إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

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

امليزانية اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016 )مليون جنيه مصري(



 

 تقرير نتائج األعمال

2016ديسمبر  31عن الفترة المالية المنتهية في 
2017مايو  21القاهرة في 

 

 

الدات المالي والت  يلي

 الضتترائب خصتتم قبل الت تت يلية الرباحوصتتاحب تلث نمو  ذ2016 اام خالا جنيهار ملي 3.4لتبل   %33بمعدا اتتنوأ  الطاقة قطاع إيراداتارتفعت 

بفضتتتتتل ذ وتلث (2015مليوا جنيه خالا اام  279.5)مقابل  خالا نفس الفترة جنيه مليوا 301.2لتبل   %8 بمعدا واراتتتتتتهالك واإلهالك والفوائد

وخالا الربى الخير منفردًا بل ت . ال ا  قطاع وم تتتترواات البترولية المنتجات وتو يى تستتتتوي  أن تتتتطةوخاصتتتتة  اربية طاقة ل تتتتركة المتمي  الدات

الرباح الت تتتتتت يلية قبل خصتتتتتتم الضتتتتتترائب والفوائد واإلهالك . وارتفعت ك لث %78بمعدا  ذ وهو نمو اتتتتتتنوأمليار جنيه 1.2قطاع الطاقة إيرادات 

  .2015مليوا جنيه خالا الربى الخير من اام  74.2مليوا جنيه مقابل  107.7لتبل   %45واراتهالك بمعدا 

اإليرادات
(مليوا جنيه) 

التشغيلية األرباح
(مليوا جنيه)

 

 األخيرالربع  )مليون جنيه بخال  ما يشير إلى غير ذلك(

2015 

 األخيرالربع 

2016 

 العام المالي التغيير

2015 

 العام المالي

2016 

 التغيير

 %38 3214.5 2331.8 %90 1174.2 618.5 ضاقة عربية | إيرادات

الضرائب والفوائد ضاقة عربية |  رباح تشغيلية قبل خصم 

 واإلهالك واالستهالك

60.0 95.6 59% 249.4 277.0 11% 

 (%14) 184.8 215.7 (%22) 56.3 72.0 توازن | إيرادات

توازن |  رباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 واإلهالك واالستهالك

14.2 12.0 (15%) 30.1 24.2 (20%) 

 لطاقة.تم ل اإليرادات والرباح الت  يلية لقطاع الطاقة اإلجمالي العام لنتائج شركتي طاقة اربية وتوا اذ وهي الم رواات العاملة في قطاع ا * 
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قطاع الطاقة
شركة ) وتو يى ال ا  الطبيعي وتسوي  المنتجات البترولية تالكهرباتوليد وتو يى م رواات تضم اات مارات الطاقة 

تحت اإلن تتات في مجاا م تترواات الإلى جانب  (ذ)شتتركة توا اتدوير المخلفات ال رااية والمن لية و (ذطاقة اربية

 ال ركة المصرية للتكرير(.تكرير البتروا )



 

 تقرير نتائج األعمال

2016ديسمبر  31عن الفترة المالية المنتهية في 
2017مايو  21القاهرة في 

 

 

 %62.5 –ملكية شر ة القلعة 
 

2016 اام من الخير الربى خالا جنيه مليار 1.2 لتبل  %90انوأ  بمعدا اربية طاقة إيرادات نمو

 277لتبل   %11ذ مى ارتفاع الرباح الت تتت يلية بمعدا 2016خالا اام  %38مليار جنيه بمعدا نمو اتتتنوأ  3.2بل ت إيرادات شتتتركة طاقة اربية 

 الداتالى خلفية  %90مليار جنيهذ وهو نمو اتتتتتنوأ بنستتتتتبة  1.2مليوا جنيه خالا نفس الفترة. وخالا الربى الخير منفردًا بل ت إيرادات ال تتتتتركة 

ا الى ال ا  قطاع وم تترواات البترولية المنتجات وتو يى تستتوي  لن تتطة المتمي   الضتترائب مخصتت قبل الت تت يلية الرباح. وانعكس ه ا التحستتن أيضتتً

 .2016من اام خالا الربى الخير  جنيه مليوا 95.6 لتبل  %59 بمعدا ذ والتي ارتفعتواراتهالك واإلهالك والفوائد

اإليرادات
(مليوا جنيه)

األرباح التشغيلية
(جنيه مليوا)

وهو نمو اتتتنوأ بمعدا  جنيه مليار 1.7مستتتاهمته  بل ت حيع ذ2016 اام خالا يراداتاإل صتتتدارة البترولية المنتجات وتوزيع تسرررويق ن تتتاط احتل

خالا نفس الفترة.  جنيه مليوا 58.5 لتبل  %42 اتتنوأ بمعدا واراتتتهالك واإلهالك والفوائد الضتترائب خصتتم قبل الت تت يلية الرباح نموذ مى 31%

تخفيث دام الطاقة بالت امن مى املية تعويم الجنيه خالا نوفمبر الناتجة ان الاتتعار تمةير  يادة حجم المبيعات بصتتفة اامة رغم ارتفاع ويعكس تلث 

 الخير الربى وخالا فترة.خالا نفس ال %26وارتفعت مبيعات  يوت الت حيم بمعدا  ذ%23بمعدا مافيذ حيع ارتفعت مبيعات البن ين والسورر ال

ذ جنيه مليوا 16.7 لتبل  %43 بمعداا انويً نمًوا  الت  يلية الرباحشهدت و ذ%39 بمعدا انوأ نمو وهو جنيهذ مليوا 494 اإليرادات بل ت منفردًاذ

جدير بال كر أا الحكومة وافقت متخًرا الى . %52ونمو مبيعات  يوت الت تتحيم بنستتبة  %11وتلث في فتتوت  يادة مبيعات البن ين والستتورر بمعدا 

 هامش الربح ابتداًت من الربى الوا من اام يادة ذ وهو ما اتتتينعكس تمةيره الى البترولية المنتجات يادة التعاب التي تتقافتتتاها ال تتتركة ان مبيعات 

محطات إفتتافية  7وتعت م ت تت يل  2016لوقود خالا اام الستتيارات با لت ويدمحطات جديدة  4. والى الصتتعيد الت تت يلي قامت ال تتركة بافتتاح 2017

 .2017خالا اام 

ذ وبل ت الرباح الت تت يلية قبل خصتتم الضتترائب 2016 اام خالا جنيه مليوا 622.3 لتبل  %22 اتتنوأ بمعدا الطبيعي الغاز قطاع إيراداتارتفعت 

نمو قاادة العمالت الصتتناايين في قطاع الاتتمدة ويعكس تلث  خالا نفس الفترة. %10نمو  بنستتبةمليوا جنيهذ  117.9والفوائد واإلهالك واراتتتهالك 

مليار متر مكعب خالا العام الستتتاب .  3.1مقابل  %17ذ وهو نمو بنستتتبة 2016مكعب خالا اام متر مليار  3.6 يادة معدرت التو يى لتبل  وبالتالي 

 قدرها ب يادة جنيه مليوا 38.2 الت  يلية الرباحبل ت و ذ%50 انوأنسبة ارتفاع ب ذجنيه مليوا 193.6وخالا الربى الخير منفردًا بل ت اإليرادات 

 اميل 25.455 ربطفضتتتتتالً ان  ذ2015 ان الربى الخير من اام %20يادة ب  مكعب متر مليار لتبل  التو يى معدرت نموفي فتتتتتوت  تلثو ذ36%

اقة قامت ط التي الستتكنية المن تت ت اددإجمالي الى الصتتعيد الت تت يلي بل  و. الفترة نفس خالا %15 قدرها  يادة يم ل فيما الطبيعيذ ال ا  ب تتبكة جديد

كما قامت ال ركة  .تقريبًا في السوق المصرأ %14ذ وهو ما يمنح ال ركة حصة اوقية قدرها من مةألف  826.1 الطبيعي ال ا  ب بكة ربطهااربية ب

 .2016 اام بنهاية مصنى 176 إلىيتم ت  يتها بوااطة طاقة اربية  التي المصانى ادد إجمالي ليصل جديدة صنااية من  ت 6 بإفافة
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2016ديسمبر  31عن الفترة المالية المنتهية في 
2017مايو  21القاهرة في 

 خالا جنيه مليوا 142.4 لتبل  %6 بنستتتبة أيضتتتا وارتفعت ذ2016 اام خالا جنيه مليوا 531.1 لتبل  %4 بنستتتبة الكهربا  قطاع إيرادات ارتفعت

 م رواات ةرلتم نظًرا واراتهالكذ واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل الت  يلية الرباحنمو  مر ان ي لمذ غير أا ه ا التحسن منفردًا الخير الربى

 مليوا 340.9 ليبل  %28 بنسبة والتو يى التوليد معدرت تراجى ان أافر مما ايناتذ بجنوب نب  منطقة في ورايما ذالسياحي القطاع بتباطت ال ركة

 وتتوقى ذ2016 اام خالا %40 اتتتنوأ بمعدا نب  منطقة في الطاقة ااتتتتهالك معدرت تراجعت اامةذ وبصتتتفة. 2016 اام خالا/ اتتتااة  وات كيلو

اتمرار اإلدارة اة الىحاليًا  تعكفذ وبالتالي 2017 اام طواا التراجى ه ا ا   يليةت  بقطااات التواى ابر الدخل مصادر لتنويى جديدةال فرصال درا

ا  الطاقةااتتتهالك  ديترشتت وم تترواات حلوا وتنفي  تصتتميممن خالا  الطاقة كفاتة يادة  خدمات م ل جديدة تقة من الم تت الطاقة"في إنتاج  التواتتىوأيضتتً

  المن ليةو ال رااية المخلفات من الكهربات توليد م ل" المخلفات

الربع األخير )مليون جنيه بخال  ما يشير إلى غير ذلك(

2015

الربع األخير 

2016

العام المالي التغيير

2015

العام المالي 

2016

التغيير

%513.3532.14%134.8142.46ضاقة باور | إيرادات

ضاقة باور |  رباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

واإلهالك واالستهالك

27.420.0(27%)116.291.4(21%)

%511.7622.322%129.1193.650ضاقة غاز | إيرادات

ضاقة غاز |  رباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

واإلهالك واالستهالك

28.138.236%107.3117.910%

%1,276.31,667.731%355.2494.039ضاقة تسويق | إيرادات

ضاقة تسويق |  رباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

واإلهالك واالستهالك

11.716.743%41.358.542%

 توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

2016 العام المالي

 توزيع الغاز الطبيعي

2016العام المالي 

 توزيع المنتجات البترولية

 2016العام المالي 

 

  

 

 

 إنشا ات الغاز الطبيعي

2016 المالي العام

  محطات الوقودعدد 

2016 المالي العام

 

 

 .من اإلجمالي لن طة التو يى والنسبة المتبقية لن طة التوليد 52.7% *

 محطات غا  طبيعي 7من بينها  **

 مليون 647.2
 ات / ساعةو  يلو

 

سنو  انخفاض 

 %10بمعدل 

 مليار  3.6

 متر مكعب

 

سنو  بمعدل نمو 

17% 

 

 مليون 805.5

 لتر

 

نمو سنو  بمعدل 

23% 

 

39 

  لف عميل
 

سنو  بمعدل  نمو

2% 

 

 محطة 46
 

محطة في  42مقابل 

 2015عام 
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 %68.1 –ملكية شر ة القلعة 
 

2016 اام خالا جنيه مليوا 184.4 لتبل  %14 انوأ بمعدا تتراجى توا ا شركة إيرادات

التي حققتها الرباح غير المتكررة  ياب نظًرا ل %14 بمعدا انوأانخفاض  وهو ذ2016 اام خالا جنيه مليوا 184.4 توا ا شركة إيرادات بل ت

 قبل الت  يلية الرباح تانخفضبالتالي ذ و2016اام  خالا إنتاج شركةان  الجديدة التعاقدات غيابو 2015شركة إيكارو خالا الربى الخير من اام 

 شركة إيرادات بل ت منفردًا الخير الربى وخالا .خالا نفس الفترة جنيه مليوا 24.2 لتبل  %20 بنسبة واراتهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم

 نظًرا الفترة نفس خالا جنيه مليوا 12 لتبل  %15 بنسبة الت  يلية الرباح وانخفضت ذ%22 بمعدا انوأ تراجى وهو جنيهذ مليوا 56.3 توا ا

 .أااله الم كورةغياب الرباح غير المتكررة  لتمةير

اإليرادات
 (مليوا جنيه) 

 

التشغيلية األرباح
 )مليوا جنيه(

خالا الربى الخير منفردًا . و2015مقارنة بنتائج اام  %3ارتفاع طفيف بنسبة وهو  ذ2016 اام خالا جنيه مليوا 175شر ة إيكارو بل ت إيرادات 

المحققة خالا الربى الخير من اام  الرباح غير المتكررة ياب نظًرا ل %10ذ وهو انخفاض انوأ بمعدا مليوا جنيه 54.8إيرادات ال ركة بل ت 

. وفي حالة 2015حتى  2011أن طة جمى ومعالجة المخلفات المن لية من  اام ان  لل ركة المستحقة الراوم متمخراتتحصيل الى خلفية  2015

خالا الربى  %9كانت إيرادات ال ركة اترتفى بمعدا انوأ مليوا جنيهذ  10.8ذ والبال ة قيمتها 2015الرباح غير المتكررة خالا اام ااتبعاد تمةير 

 39لتبل  ( ) المخلفات من الم ت  البديل الوقود إنتاجإيرادات ن اط تضااف لتحسن ا تلث. ويعكس كامالً  2016خالا اام  %10الخير منفردًا و

دا الم مخلفات ومعالجة جمىأتعاب  يادة  ان فضاًل  ذ2016 اام خالا طن ألف 82 ليبل  %75 بمعدامليوا جنيه تقريبًا الى خلفية  يادة اإلنتاج 

المخلفات في بيى  %9التراجى البال  اعيًا لتعويث  ذ وتلثالراوم التي تتقافاها ال ركة  يادةونمو الن اط بفضل  جنيه مليوا 49.9لتبل   

وبنات الى تلث شهدت الرباح الت  يلية قبل خصم  توقف الن اط لدى أحد أكبر امالت ال ركة.نظًرا ل (2016ألف طن خالا اام  120)ال رااية 

 كامالً. 2016خالا اام  %31خالا الربى الخير منفردًا و %54الضرائب والفوائد واإلهالك واراتهالك انخفاًفا انويًا بمعدا 

ذ كما انخفضت إيرادات الربى %74ذ وهو تراجى انوأ بمعدا 2016مليوا جنيه خالا اام 13.9 مجموعة إنتاجومن ناحية أخرى بل ت إيرادات 

أاماا  بعث ااتكمااذ حيع اقتصرت أن طتها الى 2016تلث تراجى أاماا ال ركة خالا اام مليوا جنيه. ويعكس  2لتبل   %83الخير بنسبة انوية 

م روع من بينها  2015خالا اام ات كبيرة ذ مقابل التعاقد الى ادة م روامليوا جنيه فقط ل ركة إيكارو 4توريد معدات بقيمة وإاادة التمهيل المتبقية 

أاماا إاادة التمهيل والتجديد بالعديد من تنفي  مليوا جنيهذ إلى جانب  22.3تصميم وإن ات مدفن صحي للمخلفات في مدينة صاللة بسلطنة اماا بتكلفة 

  .يكاروأن طة توريد المعدات لل ركة ال قيقة إإفافة إلى في إفريقياذ تدوير المخلفات م رواات 

 الوقود المشتق من المخلفات توريدات  إجمالي

 (2016)عام 

  الزراعية المخلفاتتوريدات  إجمالي

(2016عام )
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120.3 
 ضن لف 

 

سنو  انخفاض 

 %9بمعدل 

 

82.3 
 ضن لف 

 

سنو  بمعدل نمو 

75% 
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%17.9ملكية شر ة القلعة 
 

 2017 ااتباًرا من مطلى مايو للتكرير المصرية م روع من %94.1 ااتكماا

 

 الم روع أرض تسليم تم وقد. أمريكي دورر مليار 3.7 اات مارية بتكلفة الكبرى القاهرة في متطورة تكرير من مة إقامة الى للتكرير المصرية الشر ة تعمل

 الاماا تنفي  معدا وبل  ذو  شركتي تحالف العام المقاوا إلى 2014 مطلى في بالكامل

 .2017 ااتباًرا من مطلى مايو %94.1 اإلن ائية

 

 من دورر مليار 1.8 حوالي اآلا حتى المسحوبة القروض إجمالي وبل  الم روعذ موقىفي  ال قيلة المعدات جميى بتركيب للتكرير المصرية ال ركة قامت وقد

 2017 اامي خالا دورر مليوا 700 البال  القروض ح مة من المتبقي الج ت ااتخدام المنتظر ومن ذ(دورر مليار 2.5) اليها المتف  القروض ح مة إجمالي

   .2018و
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قطاع النقل والدعم اللوجيستي 
 

دام النقل النهرأ والإدارة الموانئ البحرية في مصر وم رواات م رواات تضم اات مارات النقل والدام اللوجيستي 

.شركة نايل لوجيستيكسمن خالا  اللوجيستي في مصر وجنوب السوداا

 

 والت  يلي المالي الدات

 35.4لتبل   %76ذ وارتفعت أيضتتا بمعدا 2016مليوا جنيه خالا اام  100.7لتبل   %34بمعدا اتتنوأ  شررر ة نايل لوجيسررتيكسارتفعت إيرادات 

. ويرجى 2016مليوا جنيه خالا الربى الخير منفردًاذ وتلث رغم التحديات التي اتتتيطرت الى الستتتوق وألقت بظاللها الى حركة الواردات خالا اام 

مستودع خدمات أاعار ذ بما في تلث %20و %15اعار بنسب تتراوح ما بين ال اتدرتها الى تمرير  يادالتحسن الملحوظ في إيرادات ال ركة إلى ق

 . مينات بوراعيدفي  الحاويات الجديد وأن طة التحميل والتفري  ون اط نقل الحاويات

ذ من 2016مليوا جنيه خالا اام  17.5ومن ناحية أخرىذ تكبدت ال تتركة خستتائر ت تت يلية قبل خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واراتتتهالك بمبل  

ذ رأل البالتخارج من شتتتركتها التابعة أاتتتطوا للنقإتمام املية الى خلفية  ذ وتلثمنفردًامليوا جنيه خالا الربى الخير  11.8بينها خستتتائر تقدر بنحو 

قيمة بأرباح رأاتتمالية ان تحقي  أةمرت قد الم كورة أاتتطواذ إر أا املية التخارج شتتركة من أرباح والتي أدت إلى ااتتتبعاد حصتتة نايل لوجيستتتيكس 

 .تقريبًا مليوا جنيه 17

 

 %67.6 –ملكية شر ة القلعة 
 

2016اام  من الخير الربىخالا  جنيه مليوا 35.4 لتبل  %76 انوأ بمعدا لوجيستيكس نايل إيرادات نمو

اإليرادات
(مليوا جنيه) 

التشغيليةاألرباح 
 (مليوا جنيه)

 حركة ىال وأةرها الجنبية العملة نقص خلفية الى المافتتتتتتية الفترة خالا الاتتتتتتواق شتتتتتتهدتها التي التباطت حالة تجاو  في لوجيستتتتتتتيكس نايل نجحت

 ألف 795 مقابل ذ2016 اام خالا طن ألف 870 ليبل  %9.4 بمعدا والتفري  التحميل أن طة حجم عاارتفرصدت ال ركة  حيع ذفي مصر الواردات

 باإلاتتكندرية النوبارية مينات فيالعمل  ااتتتئنافمى  2015 يونيو خالا الدبية ميناتالت تت يلية في  عملياتإطالق البفضتتل  وتلث الستتاب ذ العام خالا طن

لل تتركةذ تع ي  النتائج المالية في الجديد وقد نجح المستتتودع  .2016 أغستتطس في الجديد الحاويات مستتتودع لت تت يل ااتتتعدادًا أشتتهرة اد دام توقف بعد

من اام  مليوا جنيه خالا الربى الخير 3إلى ذ في الربى ال الع خالا شهر واحد فقط من بدت ت  يلهخالا ألف جنيه  631من مساهمته تضاافت حيع 
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مقارنة بالربى  %40وب يادة  2017مليوا جنيه خالا الربى الوا من اام  4.2إلى اإليرادات إجمالي من ذ كما ارتفعت مستتتتتتاهمة المستتتتتتتودع 2016

.الساب 

بنستبة  ذ حيع انخفث ادد الحاويات المنقولة2016ومن جهة أخرى تمةر ن تاط نقل الحاويات في مينات بوراتعيد بتباطت حركة الواردات من  بداية اام 

حاوية(. جدير بال كر أا ن تتتتتتتاط نقل  4335)منفردًا يناير  شتتتتتتهر ذ رغم تحقي   يادة قيااتتتتتتية خالا2016حاوية خالا اام ألف  16.3ليبل   43%

 . 2017بداية اام من   حاوية 2000إلى مستوياته السابقة ليصل المتواط ال هرأ لعدد الحاويات المنقولة إلى التعافي الحاويات نجح في 

التفري  أن تتتتطة التحميل والى خاص دارة الى تنويى قاادة العمالت في ن تتتتاط نقل الحاويات وأن تتتتطة التحميل والتفري ذ مى التركي  ب تتتتكل اإلوتعكف 

أا دارة تتوقى اإل. و2016من محفظة أن طة التحميل والتفري  خالا اام  %68م لت التي واردات الفحم ذ ور ايما صنااة الامنتالم  ية لل حنات ل

كس الحكومة بتقليل دام المنتجات البترولية بما في تلث وقود السوررذ وهو ما اينعتنتويها تستفيد امليات نقل البضائى ابر نهر النيل من الخطوة التي 

امت لنهرأ. وفي ه ا الصتتتتددذ قأةره في  يادة أاتتتتعار النقل بال تتتتاحنات ب تتتتكل ملحوظ وبالتالي التحوا إلى ااتتتتتخدام الواتتتتائل البديلة ومن بينها النقل ا

ال ركة  وقىوتتال ركة متخًرا بتوقيى اقد جديد لمدة ةالث انوات تقوم بموجبه بنقل الحبوب من مينات اإلاكندرية إلى صوامى ال ركة بماعار ج ابة. 

 .2017مى بدت اريانه في مايو  %50مساهمة قدره هامش به ا العقد يحظى أا 

 نشاض التحميل والتفريغ

  إجمالي الحمولة بالطن

(2016عام )

  المنقولة الحاويات عدد

 

(2016عام )

 

  

870 
  لف ضن

 

سنو  بمعدل انخفاض 

9% 

 

16.3 
 حاوية  لف 

 

سنو  بمعدل  انخفاض

43% 
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التعدين قطاع 
 

 شركة وااتم ر مظلتها تحت تضم والتي الجيولوجيةذ والخدمات للتعدين أايث شركة التعدين قطاع اات مارات تضم

 ال ذميت بري يوس أاكوم وشركة والكيماوياتذ الكربونات لتصنيى أاكوم وشركة ذ(المحاجر إدارة ن اط) أاكوم

 تباًرااا المالية نتائجها فمن بالكامل أاكوم مي انية تجميى القلعة شركة وبدأت .العا لة للمواد روك جالس وشركة

.نفسهالربى ال الع من العام  ابتداًت منتجميى قائمة الدخل أيًضا  تبدأ بينما ذ2015 اام من ال اني الربى من

 

والت  يلي المالي الدات

 والفوائد الضرائب خصم قبل الت  يلية الرباح وبل ت ذ%6بمعدا  انوأنمو  وهوذ 2016خالا اام  جنيه مليوا 746.1 أاكوم شركة إيرادات بل ت

. وخالا مصتتترفي  المحاجرإدارة  ن تتتاط مستتتاهمة تراجىخالا نفس الفترة نتيجة  %23مليوا جنيه وهو انخفاض بنستتتبة  39.8 واراتتتتهالك واإلهالك

 الت تت يلية الرباح الى اررتفاع تلث ينعكسدوا أا  ذ%54 بمعدا اتتنوأ ارتفاع وهو ذجنيه مليوا 252.5الربى الخير منفردًا بل ت إيرادات أاتتكوم 

 .2016من اام  الخير الربى خالا جنيه مليوا 21.7 لتبل  %60 انوأ بمعدا تراجعت التيذ وواراتهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل

 

 

 

 %54.7 –ملكية شر ة القلعة 
 

 %54 بمعدا انوأ ارتفاع وهو ذ2016 اام من الخير الربى خالا جنيه مليوا 21.7 أاكوم إيرادات بل ت

 اإليرادات
جنيه()مليوا 

التشغيلية األرباح
)مليوا جنيه(
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 تقرير نتائج األعمال
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2017مايو  21القاهرة في 

الربع األخير )مليون جنيه بخال  ما يشير إلى غير ذلك(

2015

الربع األخير 

2016

العام المالي التغيير

2015

العام المالي 

2016

التغيير

 %3 19.1 18.5 (%10) 3.9 4.3 سكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات )مليون دوالر  مريكي(

 سكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

والفوائد واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر  مريكي(
0.1 1.1 - 2.2 4.2 92% 

 %22 5.9 4.9 %128 1.7 0.8جالس روك | اإليرادات )مليون دوالر  مريكي(

قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك جالس روك | األرباح التشغيلية 

واالستهالك )مليون دوالر  مريكي(
 (0.4) (0.1)  (81%)  (1.6)  (1.0) (36%) 

 (%6) 375.0 398.6 %23 104.1 84.9نشاض إدارة المحاجر في مصر | اإليرادات 

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

واإلهالك واالستهالك
2.8 2.6 (4%) 25.9 14.2 (45%) 

 %4 153.7 147.6 %125 55.3 24.6نشاض إدارة المحاجر خارج مصر | اإليرادات 

نشاض إدارة المحاجر خارج مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

والفوائد واإلهالك واالستهالك
(14.7) 1.2 - 38.1 15.7 (59%) 

 

بينما تضتتتتاافت ذ %3بمعدا ذ وهو نمو اتتتتنوأ 2016مليوا دورر خالا اام  19.1 شررررر ة  سرررركوم لتصررررنيع الكربونات والكيماوياتبل ت إيرادات 

تصدير بال ركة هامش الرباح حيع تقوم الجنيه الى تعويم المردود اإليجابي لنفس الفترةذ وتلث بفضل مليوا دورر خالا  4.2الرباح الت  يلية لتبل  

ية قف ة وخالا الربى الخير منفردًا حققت الرباح الت تت يل الجنيه المصتترأ.التكاليف بكوا مى بالعملة الجنبية  وبالتالي تستتجل اإليرادات غالبية إنتاجها

وتلث الى الرغم من تراجى ذ 2015مليوا دورر خالا الربى الخير من اام  0.1مليوا دورر مقابل  1.1مرة لتبل   15بواقى  تضتتتتاافتحيع كبيرة 

بمعدا  ارتفعت أاكوم لتصنيى الكربونات والكيماوياتخالا نفس الفترة. وتجدر اإلشارة إلى أا مبيعات  دوررمليوا  3.9لتبل   %10اإليرادات بمعدا 

التعاوا الخليجي وجنوب ذ وهو ما يرجى بصتتتتفة رئيستتتتية إلى نمو الصتتتتادرات إلى أاتتتتواق مجلس 2016ألف طن خالا اام  277لتبل   %12اتتتتنوأ 

 أفريقيا.

 ةالتنافستتي ةدرتحستتن القالى خلفية ارتفاع مبيعات التصتتدير بستتبب  2016نتائج مالية وت تت يلية قوية خالا اام  شررر ة جالس روك للمواد العازلةحققت 

مليوا دورر وهو ما  5.9ال تتتركة بل ت إيرادات ذ وتحديدًا بعد تعويم الجنيهذ وتراتتتيك مكانتها كبديل محلي لتصتتتنيى المنتجات المستتتتوردة. فقد لل تتتركة

ذ 2016ألف طن خالا اام  6.2. وبل  حجم المبيعات 2015مليوا دورر خالا اام  1.6اتتاهم في تقليص الخستتائر الت تت يلية إلى مليوا دورر مقابل 

 .الطاقة الت  يلية وتع ي  الدات البيعي بصفة اامة ارتفاعنتيجة  %36بمعدا وهو نمو انوأ 

ذ وتلث رغم ارتفاع حجم المبيعات 2016خالا اام  مليوا جنيه 375لتبل   %6انخفاًفا انويًا بمعدا  مصر في المحاجر إدارةنشاض  إيراداتشهدت و

 الاخوأك رها ربحية  الم تتتترواات أكبرمى أحد  تعاقدال فترة انتهاتمليوا طن خالا نفس الفترةذ الًما بما تلث التراجى يعكس  31.5لتبل   %4بنستتتتبة 

انخفاض  وهو جنيهذ مليوا 14.2لتبل   واراتتتهالك واإلهالك والفوائد الضتترائب خصتتم قبل الت تت يلية الرباح تراجعتوالى ه ه الخلفية . 2015 اام

 .%45 بنسبة انوأ

 والكيماويات الكربونات لتصنيع  سكوم مبيعات

(2016عام )

  مصر في المحاجر إدارة نشاض مبيعات

(2016 عام)

 

  

277 

 ضن لف 

 

نمو سنو  بمعدل 

12% 

 

31.5 
 مليون ضن

 

سنو  بمعدل نمو 

4% 
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والت  يلي المالي الدات

 بل ت وقد. الهنداية اإلدارة وم رواات اإلن اتات وم رواات الامنت إنتاج م رواات وهي رئيسيةذ قطااات ةالةة الامنت اات مارات تضم

التكامل مصنى أامنت في مبيعات ال تحسنبفضل  %25 بمعدا انوأ نمو وهو ذ2016 اام خالا جنيه مليار 2.6 القابضة أايث مجمواة إيرادات

 لتبل  %12 انوأ بمعدا انخفضت واراتهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل الت  يلية الرباح أا غير ذبالسوداا وشركة أايث للهنداة

 أامنت يصنعم في والعمليات الصنااية الصيانة أاماا تكاليف ارتفاع إلى الت  يلية الرباح انخفاض ويرجى. الفترة نفس خالا جنيه مليوا 254.2

 القابضة أايث مجمواةقيام  إةر 2015 اام خالا الامنت قطاع في اات ماراتها بتقليص قامت القلعة شركة بما الًما بالج ائرذ  هانةو بالسوداا التكامل

 «الجاه ة للخراانة أايث»و «المنيا أايث» شركتي من التخارج وك لث تقريبًاذ جنيه مليوا 700 مقابل «قنا – لألامنت مصر» شركة في حصتها ببيى

مجمواة  وائمقبند العمليات غير المستمرة الى  إلى المعدنية واإلن اتات للهنداة إي اكو شركة بضم القلعة قامت تلثذ إلى إفافة. تقريبًا جنيه مليار مقابل

 .2016 من ال الع الربى خالا القابضة أايث

 

 %69.2 –ملكية شر ة القلعة 
 

 سيك القابضةاإليرادات | 
 (مليوا جنيه) 

األرباح التشغيلية |  سيك القابضة
 (مليوا جنيه) 
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 قطاع األسمنت واإلنشا ات 
 

 الامنت منإنتاج تضم اات مارات قطاع الامنت واإلن اتات مجمواة أايث القابضةذ والتي ت مل م رواات 

 ن اتتحت اإل –وشركة دجلفا  ذ هانةالتكامل / في الج ائر: شركة أامنت خالا شركة أايث لألامنت )في السوداا: 

وم رواات اإلن اتات )شركة أراكو /  ذ(2017مايو  11إتمام التخارج منها بتاريك ان القلعة أفصحت والتي 

وم رواات اإلدارة الهنداية )شركة أايث للهنداة / شركة أانبرو(. ذشركة أايث للتحكم اآللي(
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 %59.9 – سيك القابضة ملكية 
 

  2016 اامليار جنيه خالا م 1.1لتبل   %38 انوأ بمعدا لألامنت أايث إيراداتارتفاع 

اإليرادات |  سيك لألسمنت
 (مليوا جنيه) 

األرباح التشغيلية |  سيك لألسمنت
 (مليوا جنيه)

 

 

 التكامل مصتتنعيفي  مبيعاتال تحستتن بفضتتل %38 بمعدا اتتنوأ نمو وهو ذ2016اام  خالا جنيه مليار 1.1 لألسررمنت  سرريك شررر ة إيرادات بل ت

مليوا  117.5لتبل   %22 اتتنوأ بمعدا تراجعت واراتتتهالك واإلهالك والفوائد الضتترائب خصتتم قبل الت تت يلية الرباح أا غير لألاتتمنتذ و هانة

منفردًا  الربى الخير وخالا. لألاتتتتمنت و هانة التكامل مصتتتتنى في والعمليات الصتتتتنااية الصتتتتيانة أاماا تكاليف ررتفاع نظًراجنيه خالا نفس الفترة 

 وأاتتيث المنيا أاتتيث شتتركات نتائج بااتتتبعاد قامت اإلدارةتجدر اإلشتتارة إلى أا  .%56 اتتنوأ نمو بمعدا جنيه مليوا 340.7 ال تتركة إيرادات بل ت

 لثوت المافي العام مقابل لألامنت أايث ل ركة والت  يلي المالي الدات قياس لتيسير 2015 اام نتائج من قنا – لألامنت ومصر الجاه ة للخراانة

 أايث ل ركة المالية القوائم أصبحت وبالتالي. 2015 اام من ال اني النصف خالا ال ركاتتلث  من التخارج امليات بإتمام القلعة شركة قيام فوت في

 شركة صةح في اتنعكس  هانة شركة نتائج بما الًما فقطذ الج ائر في لألامنت ة هان وشركة السوداا في التكامل أامنت شركة تتضمن لألامنت

 . التابعة ال ركات أرباح من القلعة

 %7 بنستتتبة المبيعات حجم ارتفاع الى خلفية %14 بمعدا اتتتنوأ نمو وهو ذ2016 اام خالا جنيه مليار 1.1 التكامل  سرررمنت مصرررنع إيرادات بل ت

افتتتتتتطراب إمدادات الوقود خالا الربى الخير منفردًا الى خلفية  %16مبيعات بمعدا اتتتتتتنوأ قد تراجعت الو. خالا نفس الفترة طن ألف 815 لتبل 

إلى جانب التوقف المتكرر لخطوط اإلنتاج الى مدار العام نظًرا لنقص قطى ال يار بالستتتتتتوق المحليذ وهو ما حاا دوا الخير ال الع و ينالربعخالا 

خلفية الى ه ه الي الوااد. والسودانفي السوق الامنت من مبيعات لمصنى التكامل السوقية الحصة تنمية تحقي  معدرت الكفاتة الت  يلية المستهدفة أو 

مى تستجيل  ذ2016اام  خالا جنيه مليوا 132.6 لتبل  %40 بنستبة واراتتهالك واإلهالك والفوائد الضترائب خصتم قبل الت ت يلية الرباح انخفضتت

 .مليوا جنيه خالا الربى الخير منفردًا 8خسائر ت  يلية بقيمة 

ألف طن  100ليتجاو  حجم اإلنتاج بصتتتتورة ملحوظة  تحستتتتنحيع  2016مدادات الوقود بصتتتتورة كلية من  نهاية نوفمبر إوتجدر اإلشتتتتارة إلى انتظام 

سمبر منفردًاذ وبالتالي تتطلى ال ركة إلى  يادة حجم اإلنتاج المستهدف إلى  ذ وتلث الى ااتبار 2017مليوا طن خالا اام ما يقرب من خالا شهر دي

العمل في الوقت الحالي الى إن ات طاحونة الفحم الخاصة بمصنى أامنت كما يجرأ ة كبيرة وادم تكرار أ مة نقص الوقود. ادم وقوع أية م كالت فني

 .الكوكوفحم البكليًا ت  ية المصنى وبالتالي إمكانية  2018التكامل اعيًا لت  ليها خالا النصف ال اني من اام 

أاماا إلجرات الن تتاط اإلنتاجي توقف رغم  %2بمعدا ذ وهو نمو اتتنوأ 2016مليوا جنيه خالا اام  504.1 لألسررمنت زهانة مصررنعإيرادات بل ت 

 %5حجم المبيعات بمعدا اتتتنوأ ارتفى . والمافتتتي الى مدار العامالفنية ر الاطاا اتكرباإلفتتتافة إلى تمةير أبريل شتتتهر الترميمات خالا و الصتتتيانة

ألف طن كلنكر من أطراف أخرى  20شتتتتتترات نحو حيع نجح المصتتتتتتنى في الحفاظ الى حجم اإلنتاج من خالا ذ 2016ألف طن خالا اام  903بل  يل

مةر تانعكس أةره بصورة ملحوظة الى تكلفة اإلنتاج خالا العام المافي. وتجدر اإلشارة إلى  ما وهو ذلتعويث النقص الناتج ان توقف خطوط اإلنتاج
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الرباح ذ حيع بل ت 2016خالا اام تكرار الم تتتتتكالت الفنية في ظل العمليات الصتتتتتنااية مصتتتتتروفات اج وارتفاع تكاليف اإلنتربحية المصتتتتتنى من 

. ومن جهة 2016خالا اام  %30بمعدا مليوا جنيه وهو انخفاض اتتتنوأ  156.4الت تتت يلية قبل خصتتتم الضتتترائب والفوائد واإلهالك واراتتتتهالك 

من إجمالي تكلفة خط اإلنتاج الجديد في  %90تم ل حوالي  –مليوا يورو  315تمويلية بقيمة بتممين ح مة  2017أخرى قامت ال تتتتتتركة خالا يناير 

 مليوا يورو تقريبًا. 350مصنى  هانة بقيمة 

 

الربع األخير  )مليون جنيه بخال  ما يشير إلى غير ذلك(

2015 

الربع األخير 

2016 

العام المالي  التغيير

2015 

العام المالي 

2016 

 التغيير

 %14 1,135.7 993.1 %2 265.8 261.2 أامنت التكامل | اإليرادات

أامنت التكامل | الرباح الت  يلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واراتهالك
44.5 (15.6) (135%) 222.2 132.6 (40%) 

 %2 504.1 495.4 (%17) 132.8 160.1 *| اإليراداتلألامنت   هانة

الرباح الت  يلية قبل خصم الضرائب | لألامنت   هانة

 *والفوائد واإلهالك واراتهالك
73.4 32.4 56% 223.3 156.4 (30%) 

 

 لألامنت بااتخدام أالوب حقوق الملكية  هانةتقوم ال ركة بتجميى حصتها من أرباح / خسائر شركة  

 

 

  زهانةإجمالي مبيعات األسمنت | 

(2016عام )

 إجمالي مبيعات األسمنت | التكامل

(2016عام )

  

 

 

0.93 

 مليون ضن

 

سنو  بمعدل نمو 

5% 

 

 

0.81 

 ضن مليون

 
سنو  بمعدل نمو 

7% 
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 %99.9 – سيك القابضة ملكية 
 

 

 %7في فوت نمو اإليرادات بنسبة  2016 اام خالا %26بنسبة نمو  للهنداة أايث  ركةمليوا جنيه الرباح الت  يلية ل 65.2

 خالا نفس الفترة

 

إيرادات |  سيك للهندسة
 (مليوا جنيه)

األرباح التشغيلية |  سيك للهندسة
 (مليوا جنيه) 

 

 

انخفاض انوأ ذ وهو المصرأ السوق في انويًا طن مليوا 11.6إلى  للهندسة  سيك شر ةتراجعت الطاقة اإلجمالية لمصانى الامنت التي تديرها 

نظًرا لتوقف خطوط اإلنتاج باةنين من الم تتتتتترواات التي تديرها ال تتتتتتركة الى خلفية تكرار الاطاا الفنية مصتتتتتتحوبًا  2016خالا اام  %3بمعدا 

ستتتتتح  ر ت بالم تتتتكالت اللوجستتتتتية والمنية في شتتتتبه ج يرة اتتتتيناتذ الًما بما ال تتتتركة غير مستتتتئولة ان توقف خطوط اإلنتاج ولكنها في الوقت تاته

ذ وبالتالي ارتفعت %8التعويث ان توقف اإلنتاج. ورغم تلث نجحت ال تتتتتتركة في تعويث تراجى حجم اإلنتاج من خالا  يادة أتعاب اإلدارة بواقى 

رباح . وانعكس تلث التحستتتتتتن الى الدات المالي لل تتتتتتركة حيع ارتفعت ال2016مليوا جنيه خالا اام  709.8لتبل   %7اإليرادات بمعدا اتتتتتتنوأ 

مليوا جنيه بفضل الحفاظ الى مستوى المصروفات العمومية  65.2لتبل   %26الت  يلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واراتهالك بمعدا 

وهو  %14. والى ه ه الخلفية بل  هامش الرباح الت تت يلية قبل خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واراتتتهالك 2015واإلدارية اند مستتتويات اام 

 وهو المستوى ال أ تسعى اإلدارة إلى الحفاظ اليه وتنميته خالا السنوات المقبلة. ذنقاط مئوية 6ارتفاع انوأ بواقى 

 مشروعات إنتاج الكلنكر
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6
6

0
.٧

٧
0

٩
.٨

15العام المالي  16العام المالي 

٥
1

.٧

6
٥

.2

15العام المالي  16العام المالي 

11.59 

 مليون ضن

 

سنو   انخفاض

 %3بمعدل 

 



 

 تقرير نتائج األعمال

2016ديسمبر  31عن الفترة المالية المنتهية في 
2017مايو  21القاهرة في 

 

 %99.9 – سيك القابضة ملكية 
 

 2016 اام خالا جنيه مليوا 404.7 لتبل  %11 انوأ بمعدا أراكو إيرادات تراجى

 رسكو| اإليرادات 
 (مليوا جنيه)

األرباح التشغيلية |  رسكو
 (مليوا جنيه)

 

المقومة  ال تتركة تعاقدات معالجة لطريقة نظًرا %11 بمعدا اتتنوأانخفاض  وهو ذ2016 اام خالا جنيه مليوا 404.7  رسرركو شررر ة إيرادات بل ت

 لصتترف لراتتميا الستتعر بين الكبيرة لفجوةنظًرا ل الجنبية العملة فروق أرباحذ حيع تم إدراج حصتتة كبيرة من إيرادات ال تتركة في بند الجنبية بالعملة

 2016 اام خالا جنيه مليوا 2.6 بقيمة ت  يلية خسائر ال ركة تكبدت تلثذ إلى إفافة. التعاقداتتلث  إبراموقت  اليه ارتفاق تم ال أ والسعر الدورر

 إجمالي ارتفىقد و. 2015 في جنيه مليوا 33.3 بقيمة ت تتتت يلية أرباح مقابل ذارتفاع التكاليف والمصتتتتروفات باةنين من م تتتترواات ال تتتتركة بستتتتبب

قيمتها تبل   جديدة م تتترواات الىوتلث في فتتتوت التعاقد  2016 اام بنهاية جنيه مليوا 445.5 لتبل  %5 اتتتنوأ بمعداالمتعاقد اليها  الم تتترواات

 .تقريبًا جنيه مليوا 175اإلجمالية 

 

 المشروعات المتعاقد على تنفيذها

 (2016عام اعتباًرا من ديسمبر ) 
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 األغذيةمشروعات في حيز التخارج: 

ضم تحت مظلتها شركة دينا لالات مارات ال رااية )م ارع دينا( ت والتي( والغ ية ال رااة) مصر في ج ور مجمواة الغ ية قطاع اات مارات تضم

 اوبرماركت لةالس إدارة) والتجارة للخدمات العربية وال ركة ذ(دينا م ارع تنتجه ال أالمبستر  الحليب تسوي ) اللباا لمنتجات ارات مارية وال ركة

 (.دينا م ارع

 ادة من بالتخارج قيامها ان 2015 اام خالا القلعة أالنت ذفي حي  التخارج ارات مارات من الغ ية قطاع بااتبار القلعة شركة إدارة قرار فوت في

سودااذ و المتكاملة للحلوا الرشيدأ شركةبما في تلث  ج ورذ لمجمواة تابعة م رواات  «يينالمصر» ال  ائية للصنااات أكتوبر مصر شركةفي ال

 للصتتنااات النيل شتتركة أاتتهم من %100 البال ة حصتتتها كامل لبيى اتفاق ج ور مجمواةأبرمت كما  في مصتتر المي اا الرشتتيدأ حلويات مصتتانىو

 . ال رااية منتجاتال تصدير في المتخصصة «للتنمية ارقتصادية الدولية العجي أ» وشركة والعصائرذ الحليب إنتاج في المتخصصة «إنجوأ» ال  ائية

%54.9 –شر ة القلعة ملكية 

 %42 قدرها ب يادة 2016 اام من الخير الربى خالا جنيه مليوا 242.9 بقيمة إيرادات تسجل ج ور مجمواة

اإليرادات المجمعة | جذور
 (مليوا جنيه) 

األرباح التشغيلية المجمعة | جذور
 (مليوا جنيه)

 

قبل خصتتتتتتم  الت تتتتتت يلية الرباح تراجعت بينما ذ%12 بمعدا اتتتتتتنوأ نمو وهو ذ2016 اام خالا جنيه مليوا 849.3 ج ور مجمواة إيرادات بل ت

 دينا م ارع شتتتركة من كال واجهت التي ارفتتتطرابات نتيجة جنيه مليوا 14.2 لتبل  %68 اتتتنوأ بمعداالضتتترائب والفوائد واإلهالك واراتتتتهالك 

 رات ماريةا وال ركة دينا م ارع شركة من لكال الت  يلية العملياتوخالا الربى الخير منفردًا تحسنت . العامخالا  والتجارة للخدمات العربية وال ركة

 مقابل جنيه مليوا 2.3 إلى الت تتت يلية الرباحنمو  وك لث جنيهذ مليوا 242.9 لتبل  %42 اتتتنوأ بمعدا اإليرادات نمو في اتتتاهممما  اللباا لمنتجات

 .2015 اام من الخير الربى خالا جنيه ليوام 26.7 بقيمة ت  يلية خسائر

الربع األخير  )مليون جنيه بخال  ما يشير إلى غير ذلك(

2015 

الربع األخير 

2016 

العام المالي  التغيير

2015 

العام المالي 

2016 

 التغيير

 %11 424.2 383.6 %28 102.2 79.7 اإليرادات|  دينا مزارع

 (%26) 83.7 112.7 %3 27.0 26.2 كواالستهال واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  دينا مزارع

 %14 155.3 135.8 %20 41.6 34.8 اإليرادات|  األلبان لمنتجات االستثمارية

 ائدوالفو الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  األلبان لمنتجات االستثمارية
 واالستهالك واإلهالك

5.0 5.3 7% 22.0 22.8 4% 

 (%13) 229.2 263.7 (%18) 51.5 62.5 اإليرادات|  والتجارة للخدمات العربية

 والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  والتجارة للخدمات العربية
 واالستهالك واإلهالك

(25.3) (22.4) (12%) (20.2) (42.0) (108%) 
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  ذ غير أا الرباح الت تتتتتت يلية قبل خصتتتتتتم %11ذ وهو نمو اتتتتتتنوأ بمعدا 2016مليوا جنيه خالا اام  424.2 مزارع دينابل ت إيرادات

الى خلفية ارفطرابات التي واجهت العمليات الت  يلية لل ركة ومن بينها  %26تراجعت بنسبة الضرائب والفوائد واإلهالك واراتهالك 

ذ مما لخامااللبن المجفف بسبب انخفاض أاعاره مقارنة بالحليب  فضلواللباا المعبمة ال ين امنتجي من جانب الخام الطلب الى الحليب تباطت 

كما اج ت . الخامنصتتتف ةمن الحليب ماتتتعار مخفضتتتة تصتتتل إلى بالحليب المجفف وبيعه طن من  2300ما يقارب إنتاج دفى ال تتتركة إلى 

وبالتالي تراجى  2016مما أدى إلى تراجى مخ وا ال تتتتركة خالا اام  2015تممين ارحتياطي الكافي من الاالف خالا اام ن اال تتتتركة 

نظًرا رفتتتتطرارها إلى التطورات بظاللها الى الستتتتيولة النقدية لل تتتتركة تلث أشتتتتهر من العامذ وقد ألقت  9أوا إنتاج الحليب الطا ج خالا 

ذ بدأت العمليات الت تتتتتت يلية في التعافي مى اودة معدرت إنتاج 2016مواتتتتتتمها. ومى مطلى الربى الخير من اام توفير الاالف بعد انتهات 

بنث لالحليب إلى مستتتوياتها الستتابقة ت امنًا مى قيام ال تتركة بتمرير  يادة الاتتعار إلى المستتتهلكين في ظل ارتفاع معدرت التضتتخم بعد قيام ا

جنيهات للكيلوذ  5.15إلى جنيهات  4 منقامت ال تركة ب يادة متواتط اتعر اللبن الطا ج  كماالعام المافتي.  الجنيه أواخرعويم المرك أ بت

اإليرادات بمعدا حيع ارتفعت . وقد لمستتتتتت ال تتتتتركة أةر ه ا التحستتتتتن الملحوظ خالا الربى الخير 2015تقريبا مقارنة بعام  %30ب يادة 

. %3مليوا جنيه وهو ارتفاع بمعدا انوأ  27 ت الرباح الت  يلية مليوا جنيهذ كما بل 102.2لتبل   %28انوأ 

ت راها التي  رقعة الرافتتيبتنفي  اراتتتراتيجية التي تتبناها اإلدارة وتتبلور محاورها في التواتتى بوتعكف ال تتركة حاليًا الى المضتتي قدما 

لاالف امن نصتتف احتياجاتها تاتيًا إلى جانب العمل الى تممين  ذال رة وال تتعير(اتتيالج بهدف تحقي  اركتفات ال اتي من الاالف )ال تتركة 

. وتتضمن اراتراتيجية أيًضا تركيب أنظمة التبريد في خمسة انابر لحلب البقارذ وإن ات وحدة مرك ية لت  ية البقار بهدف خفث الخرى

نويى جديدةذ وأخيًرا ترأ من خالا حفر ةالةة آبار ل رااية بالن تتطة االتكاليفذ وتعظيم ااتتتخدام قاادة أصتتوا لل تتركة بما في تلث التواتتى 

قاادة امالت ال ركة لتقليل مخاطر اراتماد الى فئة معينة من العمالت.

  بتستتتوي  الحليب ال أ تنتجه م ارع دينا تحت االمتها الك ر رواًجا بالستتتوق المحلي. وقد حققت  الشرررر ة االسرررتثمارية لمنتجات األلبانتقوم

وانعكس . %14ذ وهو نمو اتتتتنوأ بمعدا 2016مليوا جنيه خالا اام  155.3تائج مالية وت تتتت يلية قويةذ حيع بل ت اإليرادات ال تتتتركة ن

خالا نفس  مليوا جنيه22.8لتبل   %4تلث في ارتفاع الرباح الت تت يلية قبل خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واراتتتهالك بمعدا اتتنوأ 

وخالا الربى الخير منفردًاذ بل ت . 2016ألف طن خالا اام  14.6لتبل   %8بمعدا اتتتتتتنوأ المبيعات  الفترةذ وتلث بفضتتتتتتتل  يادة حجم

خالا نفس  %7بنستتتبة نمو  مليوا جنيه 5.3ذ وبل ت الرباح الت تتت يلية %20وهو نمو اتتتنوأ بمعدا  مليوا جنيه 41.6إيرادات ال تتتركة 

مقابل  2016من إجمالي مبيعات الربى الخير من  %6بحوالي في فوت مساهمته  الجبنالى التواى في إنتاج حاليًا وتعكف ال ركة الفترة. 

بستتتتر الستتتاب فقط خالا نفس الفترة من العام  1% ر في مصتتتالطا ج . االوة الى تلثذ حافظت ال تتتركة الى صتتتدارتها لستتتوق الحليب الم 

بستر %70بحصة اوقية تصل إلى ما يقرب من   مالي مبيعات ال ركة.من إج %80ذ ويم ل الحليب الم 

 مبيعات االستثمارية لمنتجات األلبان

 (2016عام )

 

 مبيعات مزارع دينا 

 (2016عام )

 

 قطيع مزارع دينا

 (2016عام )

 

 .حلوببقرة  7464ت مل  * 

14.6  
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القانونية()إبراء الذمة التطلعية البيانات 
 يراتوالتقد التوقعات على تأسيسها تم حي  تاريخية، حقائق تعد ال الوثيقة هذه في الواردة البيانات

 معروفة، وغير معروفة مخاضر على البيان هذا ينطو  وقد. القلعة شر ة ومعتقدات وآرا  الحالية،

 إلى اإلشارة ويجب. مفرض بشكل عليه االعتماد ينبغي وال  خرى، وعوامل مؤ دة، وغير مؤ دة ومخاضر

 حديدهات ويمكن" المستقبلية البيانات"  و" األهدا " تشكل الوثيقة هذه في الواردة المعلومات بعض  ن

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

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

 تلك عن جوهريا تختلف قد القلعة لشر ة الفعلي األدا   و النتائج  و الفعلية األحداث و ذلك. المشابهة

 اضرالمخ بعض على القلعة شر ة  دا  ويحتو . المستقبلية البيانات  و االهدا  هذه مثل تعكسها التي

 .والشكوك

 

 

 CCAP.CA ود التداول في البورصة المصرية 

  رقام عالقات المستثمرين

 القافي امرو/  الاتات

 المست مرين االقات رئيس

akadi@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440:   ت

 +20 2 2791 4448:   ف

 درويش تامر/  الاتات

 المست مرين االقات مدير

tdarwish@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440 :  ت

 +20 2 2791 4448:   ف

 

 

هيكل مساهمي شر ة القلعة

 (2017مارس  31 من ااتباًرا)

 CCAP.CA المصرية البورصة  ود

 1.820.000.000 األسهم عدد

 401.738.649 ممتازة  سهم

 1.418.261.351 عادية  سهم

 جنيه مليار 9.1 المدفوع المال ر س

24.4%

7.6% 4.5%
3.8%

2.9%
2.8%

2.0%

52.0%

CCP EIIC

Coronation DH Investors LTD

CIB Olayan

NORGES Bank Others


