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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 تقرير مجلس اإلدارة
 ۲۰۱٤شركة القلعة تعلن نتائج الربع الثالث من عام 

 األداء التشغيلي وتحسن النتائج المالية تشهد تطور الشركة الرائدة في استثمارات الصناعة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا 

 ۲۰۱٤الربع الثالث | قائمة الدخل المجمعة | المؤشرات الرئيسية 

 والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح
 جنيه مليون ۱۲۰٫٦

 %۹٥ بمعدل سنوي ربع نمو

 اإليرادات
 جنيه مليار ۱٫۷

 %۱۱ بمعدل سنوي ربع نمو

 األقلية حقوق خصم بعد الخسائر صافي
 

 جنيه مليون ٥۹٫٦
 %٦۷ بمعدل سنوي ربع انخفاض

 واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح
 واالستهالك

 جنيه مليون ۲۱۲٫۳
 %۱۷ بمعدل سنوي ربع نمو

 ۲۰۱٤الربع الثالث | الميزانية المجمعة | المؤشرات الرئيسية 

 الملكية حقوق إجمالي
 جنيه مليار ۱۳٫۱

 ۲۰۱۳مقابل نهاية عام  %۳ بمعدلنمو 

 األصول إجمالي
 جنيه مليار ۳۲٫۸

 ۲۰۱۳مقابل نهاية عام  %۹ بمعدل نمو
 

 ۲۰۱٤الربع الثالث من عام |  المؤشرات المالية والتشغيلية

، وهو نمو بمعدل ۲۰۱٤خالل الربع الثالث من عام  مليار جنيه ۱٫۷شركة القلعة  إيرادات تبلغ •
 .مقارنة بالربع السابق% ۱۱

 المصروفات خصم قبل(  األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكبلغت  •
. السابق بالربع مقارنة% ۳۹ بمعدل نمو وهو الثالث، الربع خالل جنيه مليون ۲٥۷٫۹) االستثنائية

 خصم بعد(واإلهالك واالستهالك  والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح وبلغت
 مقارنة% ۱۷ بمعدل نمو وهو الثالث، الربع خالل جنيه مليون ۲۱۲٫۳) االستثنائية المصروفات

 الفترة نفس خالل مرتين والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح وتضاعفت .السابق بالربع
 .جنيه مليون ۱۲۰٫٦ لتبلغ

 ۲۰۱٤من عام  خالل الربع الثالث% ٦۷بمعدل  صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقليةانخفض  •
مليون جنيه في  ۲۳۱٫۹و ،الثانيمليون جنيه خالل الربع  ۱۷۸٫۷مقابل ، مليون جنيه ٥۹٫٦ليبلغ 

 .۲۰۱٤الربع األول من عام 

لشركة القلعة خالل الربع الثالث حيث  صدارة اإليرادات المجمعة واإلنشاءات احتل قطاع األسمنت •
بفضل التطورات التشغيلية بمشروعات أسيك % ۲۹، ويليه قطاع الطاقة بنسبة %٤۰بلغت مساهمته 

 . لألسمنت وطاقة عربية

مشروع الشركة ديون خاصة بمليار جنيه  ۳٫٥يشمل (مليار جنيه  ۱۱٫۷ الدين المصرفيإجمالي بلغ  •
 .مليار جنيه ۱۳٫۱مقابل إجمالي حقوق الملكية بقيمة ) المصرية للتكرير

  

 الثال�ث الرب�ع نتائج تعكس" 
 التش�غيلية التط�ورات مردود

 الحثيث���ة اإلداري���ة والمتابع���ة
 القطاع��������������ات بجمي��������������ع
 إل��ى الرئيس��ية، االس��تثمارية

 المن�������اخ تحس�������ن جان�������ب
 الس�����وق ف�����ي االقتص�����ادي

 ب����الربع مقارن����ة المص����ري
 ".السابق
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 –) CCAP.CAكود التداول في البورصة المصرية (انعقد مساء اليوم اجتماع مجلس إدارة شركة القلعة 
حيث قام مجلس اإلدارة  –وهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا 

سبتمبر  ۳۰منتهي في وال ۲۰۱٤باعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة لفترة الربع الثالث من عام 
۲۰۱٤. 

عن % ۱۱، وهو نمو بمعدل ۲۰۱٤مليار جنيه خالل الربع الثالث من عام  ۱٫۷بلغت اإليرادات المجمعة 
 ٥۹٫٦وبلغ صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية . مليار جنيه ۱٫٥٦إيرادات الربع السابق التي بلغت 

 .مليون جنيه خالل نفس الفترة

قبل خصم المصروفات (بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك و
مقارنة بالربع % ۳۹، وهو نمو بمعدل ۲۰۱٤مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  ۲٥۷٫۹) االستثنائية

مليون جنيه بفضل  ۱۲۰٫٦لتبلغ مرتين وتضاعفت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد . السابق
 .يرادات وتراجع مصروفات اإلهالك واالستهالك خالل الربع الثالثاإلنمو 

 القطاعات بجميع الحثيثة اإلدارية والمتابعة التشغيلية التطوراتمردود  الثالث الربع نتائجتعكس 
 . السابق بالربع مقارنة المصري السوق في االقتصادي المناخ تحسن جانب إلى الرئيسية، االستثمارية

، ۲۰۱٤مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  ٤٥٫۷بلغت المصروفات اإلدارية والعمومية االستثنائية 
 ستثنائيةا أتعاب استشاراتتسجيل وترجع هذه الزيادة إلى . مليون جنيه فقط خالل الربع السابق ٤٫۳مقابل 
رات المسئولية االجتماعية على مستوى جميع استثمارات إلى جانب دعم مباد ،مليون جنيه ۱۷٫٦بقيمة 

 . مليون جنيه ۲٤القلعة بقيمة 

 جنيه مليون ۲۱۳٫٦مقابل  جنيه مليون ۷۳٫٥ إلى الضرائب خصم قبل التشغيلية الخسائر تتراجعوقد 
مليون جنيه  ۸٥بقيمة بيع استثمارات ، وذلك في ضوء تحقيق أرباح الجاري العام منالثاني  الربع خالل

 عائدات صفقة بيع شركة سفنكس للزجاجحيث قامت الشركة بتسجيل ، ۲۰۱٤خالل الربع الثالث من عام 
خسائر من فروق أسعار القابل ذلك ارتفاع و .في إطار برنامج التخارج من المشروعات غير الرئيسية

مليون جنيه خالل الربع  ۳٥٫۸مقابل ، ۲۰۱٤مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  ٦۸٫۸إلى الصرف 
انخفاض قيمة الجنيه نتيجة شركة أسمنت التكامل مرتبطة بالحسابات التأثر إلى وترجع الزيادة . السابق

 .جنيه خالل فترة التقريرمليون  ۳۸٫۲ما ترتب عليه تسجيل خسائر قدرها السوداني م

، وهو تحسن ملحوظ عن مليون جنيه خالل الربع الثالث ۹٫۳بلغت الخسائر من العمليات غير المستمرة و
بفضل المساهمة اإليجابية من شركة زهانه  مليون جنيه خالل الربع السابق ۳۷٫۳الخسائر البالغة 

وتؤكد اإلدارة أنها ستواصل العمل على بيع المشروعات غير  .لألسمنت التابعة لمجموعة أسيك القابضة
الرئيسية بما في ذلك العمليات غير المستمرة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى استبعاد تأثير العمليات 

 . ۲۰۱٥ل بنهاية الربع األول من عام غير المستمرة على قائمة الدخ

تسجيل حصيلة بيع شركة سفنكس للزجاج أثمرا عن مصحوبًا بتجدر اإلشارة إلى أن نمو إيرادات الشركة 
مليون جنيه خالل الربع  ٥۹٫٦ليبلغ % ۳۳انخفاض صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية بمعدل 

 .مليون جنيه خالل الربع الثاني من العام الجاري ۱۷۸٫۸مقابل  ،الثالث

مليار جنيه، بزيادة سنوية  ٤٫٦٥، بلغت إيرادات شركة القلعة ۲۰۱٤من عام  األولى تسعة أشهرالوخالل 
شركة القلعة قامت ، علًما بأن مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي ۳٫٤٦مقابل % ۳٤قدرها 

لتعكس تأثير االستحواذات التي قامت  ۲۰۱۳بإعادة تبويب النتائج المالية لفترة أول تسعة أشهر من عام 
 في إطار برنامج التحول االستراتيجي إلى شركة استثمارية ۲۰۱٤مارس  ۳۱بها شركة القلعة حتى 

 .لسهولة المقارنة

مليون جنيه خالل أول تسعة أشهر من عام  ٦٥۲٫۳المتكررة بلغت المصروفات اإلدارية والعمومية 
الماضي، علًما بأن مليون جنيه خالل العام  ٦۳٦٫۲مقابل  %۲٫٥، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ۲۰۱٤

برنامج التحول االستراتيجي إلى شركة ترجع إلى مليون جنيه  ۷۹٫٦بقيمة المصروفات االستثنائية 
 .استثمارية

 ۲۰۱٤عام | اإليرادات 
 )مليار جنيه(
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األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد 
 ۲۰۱٤عام | واإلهالك واالستهالك 

 )مليون جنيه(
 

 

۲۹ 

۱۸۱.۲ 

۲۱۲.۳ 

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

231.9 178.8 

59.6 

1Q 2Q 3Q 

231.9 178.8 

59.6 

1Q 2Q 3Q 

231.9 178.8 

59.6 

1Q 2Q 3Q 

231.9 178.8 

59.6 

1Q 2Q 3Q 

 ۲۰۱٤عام | صافي الخسائر 
 )مليون جنيه(
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

علًما بأن ، إليراداتإلى ا المصروفات اإلدارية والعموميةشركة القلعة العمل على خفض نسبة ستواصل و
تحقيق أقصى استفادة من سعيًا لزيادة اإلنفاق قد يدفع الشركة إلى تحسن األوضاع االقتصادية والسوقية 

 .بير خفض المصروفاتوتدا من التقشفمتتالية الفرص االستثمارية الجديدة بعد سنوات 

 مليون جنيه خالل  ٤۲۲٫٥وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
خالل نفس الفترة من فقط مليون جنيه أرباح تشغيلية قدرها ، مقابل ۲۰۱٤من عام  األولى تسعة أشهرال

مقابل خسائر قدرها مليون جنيه  ٤۷۰٫۱بلغ صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية و. العام الماضي
 .۲۰۱۳مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  ٥۰٦٫٦

كفاءة سعيًا لتعزيز  (ERP)جدير بالذكر أن شركة القلعة تعمل حاليًا على تطبيق نظام تخطيط الموارد 
ن البيانات التي حصلت عليها اإلدارة من نظم المعلومات توظيف الموارد على جميع المستويات، علًما بأ

 .اعدة مبادرات لخفض المصروفات تدرسها اإلدارة حاليً  أثمرت عن (MIS)اإلدارية 

المشروعات الجديدة الجاري إنشائها في افتتاح و التشغيلية التحسينات مواصلةوتتطلع شركة القلعة إلى 
في إطار مساعي الشركة للمساهمة في  ، وذلك۲۰۱٦سعيًا للتحول إلى الربحية بحلول عام  ،الوقت الحالي

  .دفع عجلة التنمية االقتصادية وتحقيق مردود إيجابي مستدام على المشهد االقتصادي المصري

ا بين وتتوقع شركة القلعة أن تبلغ األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك م
ويأتي ذلك . خالل العام المقبلبصورة كبيرة على أن ترتفع نهاية العام الجاري، بمليون جنيه  ٦٥۰و ٦۰۰

 .وكافة استثماراتها التابعةمستوى شركة القلعة خفض المديونيات على السعي الحثيث لبالتوازي مع 

مليون  ۲٦۰مليون دوالر إلى  ۳۰۰من نخفض ستشركة القلعة الخاصة بمديونيات جدير بالذكر أن ال
 .۲۰۱٤بنهاية عام تقريبًا دوالر 

****** 

 ۳۰وفيما يلي استعراض إضافي ألداء شركة القلعة والنتائج المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 
باإلضافة إلى اإليضاحات المتممة وتحليالت اإلدارة لنتائج ومستجدات أول تسعة أشهر من  ۲۰۱٤سبتمبر 

يمكن تحميل القوائم المالية الكاملة لشركة القلعة عبر زيارة الموقع اإللكتروني . ۲۰۱٤عام 
ir.qalaaholdings.com  

 2014أشهر  9| اإليرادات المجمعة 
 

 

 الطاقة 

 األسمنت 

 األغذية 

 النقل والدعم اللوجيستي 

  استثمارات طويلة األجل في
 مشروعات غير رئيسية

 رئيسية مشروعات غير 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

 أسلوب تجميع نتائج استثمارات شركة القلعة

 

 شركات خاضعة ألسلوب حقوق الملكية
 )تجميع الحصة من األرباح والخسائر(

 القطاع الصناعي اسم الشركة 

شركات تابعة 
 التعدين أسكوم رئيسية

مشروعات 
 غير رئيسية

 صناعة الزجاج جالس وركس

 مشروعات متوسطة جراندفيو

الخدمات / فاينانس أنليميتد  فاروس
 المالية

 النشر واإلعالم تنوير

 

 شركات خاضعة ألسلوب التجميع الكامل
 

 القطاع الصناعي اسم الشركة 

شركات تابعة 
 رئيسية

 الطاقة طاقة عربية

 توازن

 المصرية للتكرير

 مشرق

 األسمنت أسيك القابضة

 النقل والدعم اللوجيستي نايل لوجيستيكس

 أفريكا ريل وايز

 األغذية جذور

 وفرة
 

استثمارات 
طويلة األجل في 
مشروعات غير 

 رئيسية

 تنمية
الخدمات / فاينانس أنليميتد 
 المالية

مشروعات غير 
 رئيسية

 العقارات المتخصصة بنيان

 الصناعات المعدنية المتحدة للمسابك

 

  



 ملخص قائمة الدخل
 4102 4102 )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير ذلك(

 أشهر 9 الربع الثالث الربع الثاني الربع األول أشهر 9 الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 
 9 .4676 1 5169. 39369 1 0966. 4 67461 1 5.666 1 76065 1 96663  اإليرادات

 (. .9596) (1 0.964) (90963) (1 04063) (9 75660) (1 91.63) (1 19469) (1 1.969) تكلفة المبيعات
 08.31 42232 08139 .0643 0 1.834 20238 24632 42830 مجمل الربح

 1160 69. 464 969 1963 660 966 464 أتعاب االستشارات
 5660 9060 .66. 1365 6369 1167 .996 061. الحصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة

 6.231 4.632 40030 08634 0 06039 22034 26834 46430 إجمالي األرباح التشغيلية
 (.6966) (.1576) (163..) (9361.) (67.69) (969..) (1060.) (1360.) مصروفات عمومية وإدارية

 (9669) 4164 (.76) (5961) (566) 7061 (5.65) 1760 اإليرادات )المصروفات( األخرى صافي
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

واإلهالك واالستهالك )قبل خصم التكاليف 
 االستثنائية(

0836 08030 40.39 01431 (04039) (0036) 02430 031 

عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية  مصروفات
 غير متكررة(

(.366) (469) (4765) (5366) - - - - 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
 031 02430 (0036) (04039) 24430 40432 08034 4931 واإلهالك واالستهالك

 (90769) (14960) (9769) (5567) (91467) (3165) (11364) (10967) اإلهالك واالستهالك
 (21238) (130) (01139) (41230) 01.39 04136 6038 (232.) األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 (44363) (19964) (17667) (17761) (79769) (19969) (0.64.) (13761) مصروفات الفوائد البنكية
 (4763) (1565) (1464) (1969) (7169) (1961) (1366) (1966) مصروفات فوائد المساهمين

 7963 769 .996 1767 7969 1563 1365 .16. دخل الفائدة
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب )قبل خصم 

 (.263.) (00032) (42836) (20639) (2.132) (6.39) (02130) (46431) التكاليف االستثنائية(

 - - - - 9760 9760 - - أرباح )خسائر( بيع استثمارات
 (.906) (.906) - - (165) (165) - - اضمحالالت
 (763.) (763.) - - (1065) (1065) - - مخصصات

 (14961) (6963) (9461) (7060) (14963) (369) (9569) (.356) عمليات غير مستمرة
 .4.6 (9.61) 1064 6963 (.316) (6969) (9769) 1964 عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف

 (91836) (21232) (46432) (22231) (62438) (230.) (40236) (22038) األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب
 (4966) (1.69) (564.) (963) (7461) (765.) (1369) (.36) الضرائب

 (90.32) (.2003) (.4893) (20039) (68639) (9934) (24239) (20031) األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية
 47065 .1596 19669 19765 1669. 9366 7461 1.961 حقوق األقلية

 (01636) (02.30) (00439) (40634) (2.130) (0936) (0.838) (42039) صافي أرباح )خسائر( الفترة



قائمة الدخل اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 30 سبتمبر 2014 )مليون جنيه مصري( 

شركات تابعة رئيسية

استثمار 
طويل األجل 
في شركات 
غير رئيسية

غير 
رئيسية

فعلية

األغذيةاألسمنتالطاقة
�النقل والدعم
اللوجيستي

التعدين

CC SPVs توازن*  طاقة
املصرية 
للتكرير

مشرق
أسيك 
القابضة

وفرةجذور
نايل 

لوجيستيكس
  أفريكا 
ريل وايز 

9 أشهر 2014اخلصوماتمتفرقات** تنميةأسكوم^^

 4,654.1 - 104.6  65.7 - 485.6  45.8  2.6  753.2  1,854.4  -    -    83.2  1,259.1 - - اإليرادات
 )3,576.0(- )80.5( -   - )457.4( )49.1( )7.0( )523.2( )1,353.2( -    -    )65.7( )1,039.7(- -تكلفة املبيعات

 1,078.2 - 24.1  65.7 - 28.2  )3.2( )4.5( 229.9  501.2  -    -    17.5  219.3 - -مجمل الربح
 13.9  )58.2( -    -   - -    -    -    -    -    -    -    -    -   9.3 62.8أتعاب االستشارات

 69.8  12.9  -    -   )1.3( -    1.7  -    -    56.6  -    -    -    -   -- احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة
 1,161.9  )45.3( 24.1  65.7 )1.3( 28.2  )1.5( )4.5( 229.9  557.8  -    -    17.5  219.3 62.89.3 إجمالي األرباح التشغيلية

 )652.3( 54.2  )31.5( )41.1(- )54.0( )17.4( )6.7( )137.4( )164.3( )13.8( )20.6( )7.5( )82.3( )40.6( )89.3(مصروفات عمومية وإدارية
 )7.6( 7.4  )14.1( 0.5 - -    0.6  )1.0( 10.7  )5.1( 0.1  -   -  )7.4( )3.6( 4.3 صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

واإلهالك واالستهالك )قبل خصم التكاليف 

االستثنائية(

)22.1( )35.0(  129.7  10.0 )20.6( )13.7(  388.4  103.2 )12.1( )18.3( )25.8( )1.3( 25.1 )21.5(  16.3  502.0 

مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية 

غير متكررة(
)13.8( )41.1()8.4(    -    -    - )9.0( )3.3(    - )0.5( )2.0( -)1.0( )0.5(    - )79.6( 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

واإلهالك واالستهالك
)35.9( )76.2( 121.3  10.0 )20.6( )13.7(  379.4  100.0 )12.1( )18.8( )27.8( )1.3( 24.1 )22.0(  16.3  422.5 

 )314.5( -    )19.6( )3.8(- )42.3( )25.6( )5.0( )58.9( )128.1( )0.1( -    )4.6( )25.2(-)1.4(اإلهالك واالستهالك
 107.9  16.3  )41.6( 20.3 )1.3( )70.1( )44.4( )17.2( 41.1  251.3  )13.8( )20.6( 5.4  96.2 )76.2()37.3(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 )585.8( -    )24.7( )0.1(- )78.7( )29.7( -    )44.5( )255.0( -    -  )0.7( )21.2()37.6( )93.7(مصروفات الفائدة
 )51.3( 100.3  )17.9( -    -    )6.8( -    )12.2( )92.0( -    )8.5( -    -   )14.3(-مصروفات فائدة املساهمني

 58.8  )102.4( 0.2  1.3 - -  0.1  -    0.3  5.4  0.1  0.6  -    47.3 90.415.5دخل الفائدة
األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود 

االستثنائية
)40.6( )112.6( 122.3  4.7 )28.4( )13.8( )90.4( )15.4( )17.2( )80.7( )148.8( )1.3( 21.6 )84.0(  14.2 )470.4( 

 85.0 85.0   -  -- -    -    -    -    -    -    -    -    -   --أرباح )خسائر( من بيع استثمارات
 )1.7( 5.0  -   -- -    -    - - 0.6  -    -    )0.2( -)7.1(-اضمحالالت
 )10.7( -    13.7 -- -    -    -    )1.0( )10.2( -    -    1.3  -   )14.5(-مخصصات

 )143.9( )63.4( )47.8(-- -    -    -    )74.8( 42.2  -    -    -    -   - -   عمليات غير مستمرة^
 )91.2( -    )31.7( -   - )6.9( 0.1  )13.1( 13.1  )49.3( 1.9  )0.1( )0.5( -   )20.6( 15.9 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف
 )632.8( 40.8 )149.8( 21.6 )1.3( )155.7( )80.6( )30.3( )78.1( )107.2( )11.8( )28.5( 5.4  122.3 )154.9( )24.7(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب 

 )54.1( -    1.3 -- -    -    -    )11.0( )5.4( -    - -  )39.0(--الضرائب
 )686.9( 40.8 )148.5( 21.6 )1.3( )155.7( )80.6( )30.3( )89.1( )112.6( )11.8( )28.5( 5.4  83.3 )154.9( )24.7(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 216.8 323.9 1.5-- -)22.5( 0.5 -   )121.8( 3.0 9.9 )2.5(  )20.3( - -حقوق األقلية
 )470.1( 364.7  )147.0( 21.6 )1.3( )155.7( )58.1( )29.7( )89.1( )234.4( )8.8( )18.6( 3.0  63.1 )154.9( )24.7(صافي أرباح )خسائر( الفترة

*     بدأت شركة القلعة جتميع نتائج شركة توازن اعتبارًا من 1 أبريل 2014.
.Crondall وشركة MENA Home تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك وشركة   **

^    تتضمن العمليات غير املستمرة إيزاكو )أسيك القابضة( وزهانه وجلفا )أسيك القابضة في اجلزائر( والعجيزي واملصريني وإجنوي ومامز فودز )جذور( وشركة العامرية للمسبوكات املعدنية وشركة اإلسكندرية ملسبوكات السيارات )املتحدة للمسابك(.
^^ شركة القلعة ال تقوم بتجميع نتائج شركة أسكوم بالكامل على الرغم من أنها متثل إحدى الشركات التابعة الرئيسية، حيث تقوم شركة القلعة بتجميع حصتها من أرباح )خسائر( شركة أسكوم وفقاً ألسلوب حقوق امللكية.
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شركات تابعة رئيسية

استثمار طويل 
األجل في 

شركات غير 
رئيسية

غير رئيسية

األغذيةاألسمنتالطاقة
�النقل والدعم 

اللوجيستي

 CC /SPVs  طاقة  
عربية 

توازن
�املصرية

للتكرير
مشرق

�أسيك 
القابضة

وفرةجذور
�نايل

لوجيستيكس
  أفريكا 
ريل وايز

 9 أشهر  متفرقات ** تنمية
 2014

  العام املالي
 2013

األصول املتداولة
 2,267.5  3,136.4  68.4  26.4  471.6  65.0  17.0  170.6  700.2  0.4  86.7  65.0  461.8  1,003.3 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 1,020.3  1,027.6  45.6  -    115.9  10.0  5.9  161.1  548.6  -    -    37.2  103.3  -   مخزون
 613.0  3,068.1  280.7  -    -    -    -    205.0  2,562.4  -    -    -    20.1  -   أصول محتفظ بها لغرض البيع

 2,149.9  1,781.2  7.7  40.7  413.4  13.1  0.9  39.8  139.8  17.2  207.2  19.1  515.2  367.2 النقدية وما في حكمها
 274.2  324.2  -    3.0  129.0  -    1.5  19.5  11.2  4.0  -    -    154.3  1.7 أصول أخرى

 6,325.0  9,337.5  402.4  70.1  1,129.9  88.1  25.3 595.8  3,962.1  21.6  293.9  121.2  1,254.8  1,372.2 إجمالي األصول املتداولة

األصول غير املتداولة
 16,112.4  16,336.3  610.4  9.8  32.1  606.3  226.3  898.4  2,883.3  110.0  10,324.4  92.2  477.3  65.8 أصول ثابتة

 2,424.6  1,969.7  -  -    -    5.0  -    -    568.3  -    -    -    2.3  1,394.1 استثمارات عقارية
 3,861.5  3,599.8  241.0  -    1,126.9  179.7  -    861.4  646.8  58.8  24.7  32.6  427.9  -   الشهرة / أصول غير ملموسة

 1,316.1  1,592.9  -    -    134.2  -    -    197.6  7.5  -    1,011.8  -    33.7  208.1 أصول أخرى
 23,714.7  23,498.6  851.4  9.8  1,293.2  791.1  226.3 1,957.4  4,105.9  168.7  11,360.9  124.8  941.2 1,668.0 إجمالي األصول غير املتداولة

 30,039.7  32,836.1  1,253.9  79.9  2,423.0  879.2  251.6 2,553.2  8,068.0  190.3  11,654.8  246.0  2,195.9 3,040.3 إجمالي األصول

حقوق امللكية
 12,723.7  13,135.4  )400.5( )16.7( 343.2  )151.4( )309.7( 207.2  972.9  23.4  5,399.0  101.4  487.5  6,479.1 إجمالي حقوق امللكية

االلتزامات املتداولة
 3,132.0  2,718.6  82.5  -    88.9  251.4  15.0  368.4  594.8  -    -    14.7  236.3  1,066.6 اقتراض

 5,497.6  4,798.2  81.6  67.4  331.4  61.7  16.1  332.5  1,151.8  0.3  1,513.1  50.0  705.6  486.6 دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 477.2  462.7  5.7  1.1  -    7.0  2.0  20.3  170.4  -    -    29.8  19.5  207.0 مخصصات

 623.2  1,704.2  224.1  -    -    -    -    410.1  1,070.0  -    -    -    -    -   التزامات محتفظ بها لغرض البيع
 9,729.9  9,683.6  393.9  68.4  420.3  320.0  33.1  1,131.3  2,987.0  0.3  1,513.1  94.5  961.5 1,760.2 إجمالي االلتزامات املتداولة

االلتزامات غير املتداولة
 6,783.0  8,957.0  193.5  -    1,332.4  131.9  37.9  119.6  1,713.7  -    3,523.8  -    75.4  1,828.8 اقتراض

 524.7  773.2  43.8  -    -    -    -    -    729.4  -    -    -    -    -   قروض املساهمني
 278.3  286.9  8.6  )6.9( )35.8( 2.1  -    31.0  8.8  6.2  97.3  8.3  157.3  10.0 التزامات طويلة األجل

 7,586.0  10,017.1  245.9  )6.9( 1,296.6  134.0  37.9 150.6  2,451.9  6.2  3,621.1  8.3  232.7 1,838.9 إجمالي االلتزامات غير املتداولة
 17,315.9  19,700.7  639.8  61.5  1,716.8  454.0  71.1 1,281.9  5,438.9  6.5  5,134.3  102.8  1,194.2 3,599.1 إجمالي االلتزامات

 30,039.7  32,836.1  239.3  44.8  2,060.1  302.6  )238.7( 1,489.1  6,411.8  29.9  10,533.3  204.2  1,681.6  10,078.2 إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

*    جميع األرقام بالصافي بعد اخلصومات
.Crondall وشركة MENA Home تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك وشركة **

امليزانية اجملمعة* للفترة املالية املنتهية في 30 سبتمبر 2014 )مليون جنيه مصري( 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

 

 

 

 التطورات التشغيلية

 

 

 

 

  

إيرادات الشركات التابعة بالقطاعات 
 ۲۰۱٤الربع الثالث | الرئيسية 

 )مليون جنيه(

 

 الطاقة 
 األسمنت 
 األغذية 
 النقل والدعم اللوجيستي 
 التعدين 

 ٥۸٤٫۲ 
 ٦٥۰٫۳ 
 ۲٤۸٫۷ 
 ۱٦۲٫۹ 
 ۱٥۷٫۳ 

 

۳۲% 
۳٦% 

۱٤% ۹% 

۹% 

۱٫۸ 
 مليار جنيه
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

 األداء المالي والتشغيلي

 بمعدل سنوي ارتفاع وهو ،۲۰۱٤ عام الثالث من الربع خالل جنيه مليون ٥۸٤٫۲ الطاقة قطاع إيرادات بلغت
، وهو جنيه مليون ٦۷٫٤ واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح وبلغت%. ۷۱

 .وتوازن عربية طاقة شركات أداء تحسن النتائج هذه وتعكس%. ٦٤ بمعدل نمو سنوي

 

 

0Fاإليرادات

* 
 مليون جنيه 584.2

 )2014الربع الثالث (

1Fاألرباح التشغيلية

* 
 مليون جنيه 67.4

 )2014الربع الثالث (

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

۲۰۱۳ 
الربع الثالث 

۲۰۱٤ 
أشهر  ۹ التغيير

۲۰۱۳ 
أشهر  ۹

۲۰۱٤ 
 التغيير

 %۳۹ ۱۲٥۹٫۸ ۹۰٥٫۷ %٦٦ ٥۳٤٫٤ ۳۲۱٫٦ إيرادات| طاقة عربية 

أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب | عربية  طاقة
 والفوائد واإلهالك واالستهالك

٥ ٤٦٫٦۹٫٦ ۲۸% ۱۲۳٫۲ ۱۳۷٫٥ ۱۲% 

 %۸٦ ۱۱۱٫٦ ٦۰ %۱٤۳ ٤۹٫۸ ۲۰٫٤ إيرادات| توازن 

أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد | توازن 
 واإلهالك واالستهالك

)٥٫٥( ۷٫۷ - )۱٤٫۹( ۱٦٫۱ -- 

 

                                                             
 .وتوازن عربية طاقة شركتي لنتائج العام اإلجمالي الطاقة لقطاع التشغيلية واألرباح اإليرادات تمثل  *
 

٤۲۲.۷ ۳٤۲ 

٥۸٤.۲ 

٥۸٤.۲ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

٥۰.٤ ٦۱.۲ 

٦۷.٤ 

٦۷.٤ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

 قطاع الطاقة
 

تدوير المخلفات الزراعية (شركة توازن و ،)توليد وتوزيع الطاقة(شركة طاقة عربية : تضم استثمارات قطاع الطاقة كل من
إلى جانب مشروعات التزال في حيز التطوير مثل الشركة المصرية للتكرير  ،)الطاقةوالمنزلية واستخدام المخلفات إلنتاج 

 ).مستودعات بترولية وخدمات تموين السفن(، وشركة مشرق )تكرير البترول(

 

 

الوزن النسبي لقطاع الطاقة من إجمالي 
 )2014الربع الثالث (اإليرادات 

 

 
 االستثمارات األخرى ةقطاع الطاق

۳۲% 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 
 

  %٦۲٫٥ –القلعة ملكية شركة 
 

 ۲۰۱٤خالل الربع الثالث من عام % ٦٦بمعدل سنوي طاقة عربية شركة نمو إيرادات 
 

توليد ويعكس ذلك األداء القوي بأنشطة . ۲۰۱٤على الصعيد المالي والتشغيلي خالل الربع الثالث من عام  ةعدة تطورات إيجابيحققت شركة طاقة عربية 
 .المنتجات البتروليةتوزيع الضخمة في الزيادة ، وكذلك جديدةالوقود المحطات وتشغيل افتتاح مصحوبًا ب ،وتوزيع الطاقة الكهربائية

 اإليرادات
 مليون جنيه ٥۳٤٫٤

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 األرباح التشغيلية
 مليون جنيه ٥۹٫٦

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

  
وهو نمو  ،مليون جنيه ٥۳٤٫٤الشركة بلغت إيرادات ، حيث ۲۰۱٤منذ بداية عام طاقة عربية بالنسبة لشركة يعتبر الربع الثالث الفترة المالية األفضل أداًء 

مليون  ٥۹٫٦وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  %.٦٦ارتفاع سنوي بمعدل مقارنة بالربع السابق و% ۳۷بمعدل 
 %.۲۱بزيادة سنوية قدرها  مليون جنيه خالل الربع الثالث ٤۰٫۸بقيمة صافي أرباح وأثمر ذلك عن تحقيق . مقارنة بالربع السابق% ۲۷جنيه، وهو نمو بمعدل 

بتطورات ، مدعوًما خالل الربع الثالثمتميز أداء ادات الغاز الطبيعي بالدولة لم يثن شركة طاقة عربية عن تحقيق تجدر اإلشارة إلى أن استمرار نقص إمد
تشغيل منشأة التخزين التابعة  ، إلى جانبافتتاح خمس محطات وقود جديدةالمنتجات البترولية مع نمو معدالت توزيع و ،توليد وتوزيع الطاقة الكهربائيةأنشطة 

غير أن هامش األرباح  ،نمو األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكقد أثمر ذلك عن و. منطقة السويسبكامل طاقتها في للشركة 
 ).ت الهامش المرتفعذا(تراجع معدالت توزيع الغاز الطبيعي وكذلك ) ذات الهامش المنخفض(تنامي أنشطة توزيع المنتجات البترولية نتيجة التشغيلية انخفض 

 
2Fتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

* 
 ۲۰۱٤الربع الثالث 

 
 

 

 توزيع الغاز الطبيعي
 ۲۰۱٤الربع الثالث 

 
 
 
 

 توزيع المنتجات البترولية
 ۲۰۱٤الربع الثالث 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

                                                             
 .التوليد ألنشطة المتبقية والنسبة التوزيع ألنشطة اإلجمالي من% ۸۲  *

۳۸۹.۳ 

۳۲۱.٦ 

٥۳٤.٤ 

٥۳٤.٤ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

٤۷ 

٤٦.٦ 

٥۹.٦ 

٥۹.٦ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

 مليون ۱۸۱٫٥
 ساعة/ كيلوات 
 

نمو سنوي بمعدل 
۲۷% 

۰٫۸ 
 مليار متر مكعب

 
انخفاض سنوي 

 %۳٥بمعدل 
 

۱٥۱٫۳ 
 لترمليون 
 

نمو سنوي بمعدل 
٦٥% 
 



    

8 
 

 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

 

  %٤۷٫۹ –ملكية شركة القلعة 
 

 ۲۰۱٤خالل الربع الثالث من عام % ۱٤۳شركة توازن بمعدل سنوي نمو إيرادات 
 

 .››إنتاج‹‹و ››إيكارو‹‹ شركتي الملحوظة بأنشطة التشغيلية التطوراتفي ضوء  %۱٤۳سنوي  بمعدل توازن شركة إيراداتارتفعت 

 اإليرادات
 مليون جنيه ٤۹٫۸

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 األرباح التشغيلية
 مليون جنيه ۷٫۷

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

  
 ۱٥ مدينةوالدقهلية  محافظة مع ةالمبرم دوللعق تنفيًذا منها والتخلص المخلفات جمع مليون جنيه خالل الربع الثالث كرسوم ۷٫۳على  ››إيكارو‹‹ شركةحصلت 

 .%۱۲۳وهو ما يمثل نمًوا سنويًا بمعدل  الثالث الربع خالل طن ألف ٤۹٫۳حيث قامت الشركة بجمع  الزراعية المخلفات تدوير أنشطةكذلك  وتحسنت .مايو

طن من  ألف ۱٦٫۹ بتوريد، ومن ثم قامت ۲۰۱٤خالل عام لتوريد المخلفات الزراعية  Italcimenti األسمنت الدولية شركة مع عقدإيكارو بتوقيع قامت 
 ۲۰۱۳خالل الربع الثالث من عام  طنألف  ۳٫۱توريد مقارنة ب، مليون جنيه خالل الربع الثالث ۹٫٦مقابل األسمنت الدولية  شركة إلى الزراعية المخلفات

 .جنيه مليون  ۱٫٥مقابل 

 عن أثمر ما وهو ،۲۰۱٤ عام من الثالث الربع خالل Cemex شركة إلى الزراعية المخلفات من طن ألف ۲۱٫٦ بتوريد إيكارو شركة قامتومن جهة أخرى، 
 إلى اإلشارة وتجدر. جنيه مليون ٦٫۸ مقابل الماضي العام من الثالث الربع خالل طن ألف ۱۸ بتوريد مقارنة وذلك جنيه، مليون ۱۰٫٦ بقيمة إيرادات تحقيق

 . شركة إيكارووهامش أرباح  التوريد أسعار على اإيجابي اأثر له كان ۲۰۱٤ يوليو من اعتباًرا المازوت أسعار تعديل أن

 
 

 إجمالي المخلفات الزراعية الموردة
 )۲۰۱٤أشهر  ۹(

 
 
 

 
 
 
 
 
 

مليون طن في  ۲تصميم وإنشاء مدفن نفايات بسعة في ضوء التعاقد على  مليون جنيه ۱۱٫٤إيرادات قدرها بفضل تسجيل  ››إنتاج‹‹مجموعة نتائج تحسنت 
 بمحافظة وتدوير فرز معمل وبناء لتصميم GIZ للتنمية األلمانية المؤسسة عقدمن  جنيه مليون ۳٫۷وحققت الشركة كذلك إيرادات قدرها . صاللة بسلطنة عمان

  .القليوبية

۳۳.٤ ۲۰.٤ 

٤۹.۸ 

٤۹.۸ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

۳.٦ 

-٥.٥ 

۷.۷ ۷.۷ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

۱۰۷٫٦ 
 طنألف 
 

نمو سنوي بمعدل 
۳۹% 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

 

  
 %15.2 –ملكية شركة القلعة 

 

 الشركة المصرية للتكرير تمضي في تنفيذ األعمال الهندسية واإلنشائية بالمشروع
 

بدء الشركة إلى وتهدف  .مليار دوالر أمريكي ۳٫۷في القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية  متطورةعلى إقامة منشأة تكرير  الشركة المصرية للتكريرتعمل 
طن سنويًا من السوالر المطابق لمواصفات الجودة  مليون ۲٫۳منها  ،مليون طن سنويًا من منتجات الوقود ٤بطاقة إنتاجية تتجاوز  ۲۰۱۷التشغيل خالل عام 

 . Euro-Vاألوروبية 

في وقت سابق هذا العام، وبلغ معدل تنفيذ األعمال  GS Engineering & Construction Corpشركة لمقاول العام لأرض المشروع بالكامل تم تسليم 
، بما ۲۰۱٤في نوفمبر من ميناء األدبية بخليج السويس الشركة المصرية للتكرير استالم المعدات الثقيلة ، حيث بدأت ۲۰۱٤مطلع ديسمبر % ٤۳٫۸اإلنشائية 
 . أوعية وخزانات الفصل والتخزينوومعدات التكسير  الكيمياويةمفاعالت الفي ذلك 

 ۲٫۳٥مليون دوالر إضافية من حزمة القروض التي حصلت عليها بقيمة  ۱۸۰مبر بسحب وفي سياق متصل قامت الشركة المصرية للتكرير خالل شهر نوف
مليون دوالر في صورة أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  ۷٥۰وتتوقع شركة القلعة أن يحقق مشروع المصرية للتكرير ما يقرب من . مليار دوالر

 .واإلهالك واالستهالك خالل عامه األول من التشغيل

 

%54.9ملكية شركة القلعة    
 

شركة مشرق تستكمل أعمال البنية األساسية الالزمة إلطالق المشروع، وتستعد لطرح أعمال المقاوالت فور تأمين االحتياجات 
 التمويلية

 
تبدأ بمقتضاها تنفيذ أول مشروع من نوعه في مصر إلقامة محطة خالل العام الماضي، قامت شركة مشرق بتوقيع اتفاقية امتياز مع هيئة ميناء بورسعيد 

ألف متر مربع حصلت عليها الشركة بنظام حق  ۲۱۰سيقع المشروع على مساحة . متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل وتموين السفن بالوقود
ويندرج . تعظيم عائدات قناة السويسحركة التجارة العالمية وتموين السفن و خدمة ىلإ المشروع يهدفو .ميناء شرق بورسعيد، شمال قناة السويسباالنتفاع 

من الخطة المستهدفة بحيث ال % ۹۰يحقق فيها المشروع ما ال يقل عن  سنواتتزداد بمعدل عام واحد لكل خمس  اعام ۲٥لمدة  BOTهذا العقد تحت نظام 
 .بخالف فترة سماح ثالث سنوات إلنشاء المشروع اعام ۳۰تزيد مدة االمتياز الكلية عن 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

 والتشغيلي المالي األداء

 شركةإيرادات  نمو ضوء في المجمعةاإليرادات ب% ٤۷زيادة سنوية قدرها واإلنشاءات حقق قطاع األسمنت 
 .۲۰۱٤الربع الثالث من عام  خاللأضعاف  ۳ بمعدل لألسمنت أسيك

 

 

 

 اإليرادات
 مليون جنيه 650.3

 )2014الربع الثالث (
 

 األرباح التشغيلية
 مليون جنيه 148.2

 )2014الربع الثالث (
 

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

۲۰۱۳ 
الربع الثالث 

۲۰۱٤ 
أشهر  ۹ التغيير

۲۰۱۳ 
أشهر  ۹

۲۰۱٤ 
 التغيير

 %۱۹۸ ۱۲٥۸٫۸ ٤۲۲٫۸ %۲٦۰ ٤٤۸٫۲ ۱۲٤٫٥ اإليرادات| األسمنت إنتاج 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب | األسمنت إنتاج 
 والفوائد واإلهالك واالستهالك

۱۰۸٫۸ ۱۱٤٫۷ ٥% ۷۷٫۸ ۳۷٥٫۸ ۳۸۳% 

 %)۲۰( ۷۰۷٫۲ ۸۸۳٫٥ %)٥( ۲۳۷٫۹ ۲٤۹٫٤ اإليرادات| اإلنشاءات واإلدارة مشروعات 

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

)۱۰٫٤( ۳۳٫۳ -- ۱۹٫۳ )۹٫۷( )۱٥۰(% 

  

٥۰۱.۸ 

٤٤۲.٥ 

٦٥۰.۳ 

٦٥۰.۳ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

۱٦۲.٦ 

-۱۰ 

۱٤۸.۲ 

۱٤۸.۲ 

 تطور سنوي  تطور ربع سنوي

 

 واإلنشاءات قطاع األسمنت
 

تضم استثمارات قطاع األسمنت واإلنشاءات مجموعة أسيك القابضة، والتي تشمل مشروعات تصنيع األسمنت من خالل 
قنا وشركة أسيك للخرسانة  –شركة مصر لألسمنت : في مصر/ شركة التكامل : في السودان(شركة أسيك لألسمنت 

شركة (ومشروعات اإلنشاءات ) تحت اإلنشاء –فا شركة زهانه وشركة جل: في الجزائر/ الجاهزة وشركة أسيك المنيا 
 ).شركة أسنبرو/ شركة أسيك للهندسة (ومشروعات اإلدارة الهندسية ) شركة أسيك للتحكم اآللي/ أرسكو 

الوزن النسبي لقطاع األسمنت من إجمالي 
 )2014الربع الثالث (اإليرادات 

 االستثمارات األخرى األسمنتقطاع  

۳٦% 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

 

  %٦۹٫۲ –ملكية شركة القلعة 
 

 ۲۰۱٤ عام من الثالث الربع خالل% ٤۷ سنوي بمعدل أسيك القابضةمجموعة نمو إيرادات 

 األسمنتمشروعات إنتاج 

التباطؤ الموسمي رغم مقارنة بالربع السابق % ۳بمعدل نمو ، وهو ۲۰۱٤مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  ٤٤۸٫۲ شركة أسيك لألسمنتبلغت إيرادات 
الشركة ، غير أن %۷نقص إمدادات الوقود في السودان مما أدى إلى انخفاض المبيعات بمعدل ، وكذلك األعياد وموسمبأنشطة اإلنشاءات خالل شهر رمضان 

بمبيعات شركة أسيك مدعومة خالل الربع الثالث، % ۲٦۰وقد سجلت إيرادات الشركة زيادة سنوية بمعدل . نجحت في تجاوز هذا التأثير عبر زيادة أسعار البيع
 .مليون طن سنويًا ۲بطاقة إنتاجية  ۲۰۱۳مليون جنيه، علًما بأن المشروع بدأ التشغيل في الربع الثالث من عام  ۲۸۸ألف طن بقيمة  ٤۳۷المنيا والتي بلغت 

 ،۲۰۱٤ عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون ۱۱٤٫۷ بقيمة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل تشغيلية أرباًحا لألسمنت أسيك شركة وحققت
 انخفاض رصدت لألسمنت أسيك شركة أن غير جنيه، مليون ۹٦٫۷ التشغيلية األرباح هذه من المنيا أسيك شركة نصيب بلغ حيث ،%٥ بمعدل سنوي نمو وهو

 ومصنع المنيا أسيك شركة مبيعات تراجع نتيجة السابق بالربع مقارنة% ۲۷ بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح
 .۲۰۱٤ يوليو من اعتباًرا مصر في الوقود أسعار بارتفاع مصحوبًا التكامل، نتمأس

 اإليرادات
 مليون جنيه ٤٤۸٫۲

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 األرباح التشغيلية
 مليون جنيه ۱۱٤٫۷

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

  
  

 استثمارات مجموعة أسيك القابضة
 )مليون جنيه(

الثالث الربع 
۲۰۱۳ 

الربع الثالث 
۲۰۱٤ 

أشهر  ۹ التغيير
۲۰۱۳ 

أشهر  ۹
۲۰۱٤ 

 التغيير

 غير متاح ۸۲۹٫۸ - غير متاح ۲۸۸٫۳ - اإليرادات| أسيك المنيا 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب | أسيك المنيا 
 والفوائد واإلهالك واالستهالك

 غير متاح ۲۸۷٫۸ )۲٥٫۱( غير متاح ۹٦٫۷ )۷٫۲(

 %۲۳ ۸۳٤٫۳ ٦۷۷٫۳ %۱۹ ۲۷٥٫۳ ۲۳۱٫٥ اإليرادات| قنا  –لألسمنت مصر 

األرباح التشغيلية قبل خصم | قنا  –مصر لألسمنت 
 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

۷۹٫٥ ۱۱۱٤ ٫٤۰% ۲۷۱٫۸ ۳۷۰ ۳٦% 

 % -۱ ۳۳۱٫۹ ۳۳۳٫۷ %۱٦ ۱۲۸٫٥ ۱۱۰٫٦ اإليرادات| أسمنت التكامل 

التشغيلية قبل خصم الضرائب األرباح | أسمنت التكامل 
 والفوائد واإلهالك واالستهالك

۱٤٫۸ ۲۸٫٦ ۹۳% ۲۹٫۱ ٤۸٫۲ ٦٦% 

 %۱۱٥ ۹٦٫۷ ٤٥ %۱۸٤ ۳٤٫٦ ۱۲٫۲ اإليرادات| أسيك للخرسانة الجاهزة 

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

۰٫۷ ۳٤ ٫٦۱٤٫ %٥۱ ۱۲ ۱۹۳% 

٤۳٤.٤ 

۱۲٤.٥ 

٤٤۸.۲ 

٤٤۸.۲ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

۱٥٦.٥ ۱۰۸.۸ 

۱۱٤.۷ 

۱۱٤.۷ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

 نشاط اإلنشاءات واإلدارة

مقارنة بالربع السابق غير أنه % ۱۲٫٤، وهو نمو بمعدل ۲۰۱٤مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  ۲۳۷٫۹بلغت إيرادات قطاع اإلنشاءات واإلدارة 
لوقود بعد النقص الحاد خالل الربع الثاني من عام ل التوافر النسبي، علًما بأن إيرادات شركة أسيك للهندسة تحسنت بفضل %٥انخفاض سنوي طفيف بمعدل 

، وهو تحسن ملحوظ عن الخسائر المسجلة خالل ۲۰۱٤مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  ۲٥٫٥نشاط اإلنشاءات واإلدارة وبلغ صافي أرباح . ۲۰۱٤
  .يتم إدارتها من جانب الشركة التي لطاقة التشغيلية بالمصانعامعدالت تحسن ، وذلك في ضوء ۲۰۱۳والربع الثالث من عام  ۲۰۱٤الربع الثاني من عام 

3Fاإليرادات

* 
 مليون جنيه ۲۳۷٫۹

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

4Fاألرباح التشغيلية

* 
 مليون جنيه ۳۳٫۳

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

  
 

مليون جنيه مقارنة بخسائر  ۳۳٫۳بقيمة اإلنشاءات واإلدارة أرباًحا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  نشاطومن جهة أخرى حقق 
وعلى الرغم من أن . ۲۰۱۳مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  ۱۰٫٤وخسائر بقيمة  ،۲۰۱٤من عام الربع الثاني مليون جنيه خالل  ۲۸٫٤تشغيلية قدرها 

مليون جنيه إلى  ۲٥۰زيادة تعاقداتها على مشروعات جديدة من الشركة في بعد نجاح ركة أرسكو مازالت تحقق خسائر فإن اإلدارة تتوقع أن يتبدل الحال ش
إطار استراتيجية  األسمنت وذلك فيفي نطاق مشروعات إنتاج من المشروعات المتعاقد عليها ال تقع % ۳۰مليون جنيه خالل الربع الثالث، علًما بأن  ۸۲٥

 .الشركة لتنويع نشاطها في قطاعات ومجاالت أخرى

 

5Fحجم إنتاج األسمنت

₸ 
 )۲۰۱٤أشهر  ۹(

 
 

 

أسيك للهندسة | مشروعات إنتاج الكلنكر 
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 
 

 أرسكو|  تعاقدات قطاع اإلنشاءاتإجمالي 
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 
 

 

 

                                                             
 .اآللي للتحكم وأسيك وأسنبرو للهندسة وأسيك أرسكو شركات لنتائج العام اإلجماليلمشروعات اإلنشاءات واإلدارة الفنية  التشغيلية واألرباح اإليرادات تمثل  *
 
 السودان في التكامل وأسمنت مصر في المنيا أسيك مشروعات تشمل  ₸

۲۱۱.۷ 

۲٤۹.٤ ۲۳۷.۹ 

۲۳۷.۹ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

-۲۸.٤ 

-۱۰.٤ 

۳۳.۳ 

۳۳.۳ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

۱٫٦  
 مليون طن

 
نمو سنوي بمعدل 

۱۹٤% 
 

 

۲٫۸  
 طن مليون
 

نمو سنوي بمعدل 
۳٥% 
  
 

 

۸۲٥ 
 مليون جنيه

 
نمو سنوي بمعدل 

۲۳۰% 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

 

 والتشغيلي المالي األداء

، ۲۰۱٤خالل الربع الثالث من عام  مليون جنيه ۲٤۸٫۷) مجموعة جذور فقط(بلغت إيرادات قطاع األغذية 
، في حين شهدت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك %۹بمعدل وهو انخفاض سنوي 

مليون جنيه  ۱٤٫٤مليون جنيه، مقابل  ۳۱٫۲لتبلغ % ۱۰۹اً، حيث ارتفعت بمعدل ملحوظواالستهالك تحسنًا 
 . ۲۰۱۳عام الربع الثالث من خالل 

  

 

 
  %٤۳٫۱ –ملكية شركة القلعة 

 

 ۲۰۱٤ عام من الثالث الربع خالل% ۱۰۹ سنوي بمعدلجذور مجموعة لنمو األرباح التشغيلية 

 اإليرادات
 مليون جنيه ۲٤۸٫۷

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 األرباح التشغيلية
 مليون جنيه ۳۱٫۲

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

  
 

إلى ارتفاع أسعار السمسم، بينما يرجع االنخفاض ربع السنوي إلى انخفاض حجم الغلة مقارنة بالربع الثاني  جذور مجموعةيرجع االنخفاض السنوي بإيرادات 
  .۲۰۱٤من عام 

۲۷۲.٥ 

۲۷٤.۳ 

۲٤۸.۷ 

۲٤۸.۷ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

٤۰.۸ 

۱٤.٤ 

۳۱.۲ 

۳۱.۲ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

 

 قطاع األغذية
 

 السودان في وفرة وشركة) االستهالكية واألغذية الزراعة( مصر في جذور مجموعةاألغذية  قطاع استثمارات تضم
 تقريرهذا  من وفرة شركةنتائج  استبعادوتجدر اإلشارة إلى قيام شركة القلعة ب). الزراعي اإلنتاج( السودان وجنوب

 بجنوب المتدهورة الداخلية واألوضاع السياسية األزمة نتيجة الشركة تواجه التي التشغيلية التحدياتوهو ما يعكس 
 .السودان في الشركة بمشروعات الفنية المشكالت جانب إلى السودان

الوزن النسبي لقطاع األغذية من إجمالي 
 )2014الربع الثالث (اإليرادات 

 االستثمارات األخرى األغذيةقطاع  

۱٤% 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

الربع الثالث  )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير ذلك(
۲۰۱۳ 

الربع الثالث 
۲۰۱٤ 

 التغيير ۲۰۱٤أشهر  ۹ ۲۰۱۳أشهر  ۹ التغيير

 % -٥ ۳٤۲٫۷ ۳٦۲٫۳ %۳ ۱۱٦٫٦ ۱۱۳٫٦ اإليرادات| الرشيدي الميزان 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب | الرشيدي الميزان 
 والفوائد واإلهالك واالستهالك

۱۲ ۱۳ ۸% ٤۳٫۷ ۳٥٫۱ ۲۰- % 

 %٦ ۲۹۲٫۰ ۲۷٥٫٦ % -٤ ۷٤٫۹ ۷۷٫٦ اإليرادات| مزارع دينا 

والفوائد األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب | مزارع دينا 
 واإلهالك واالستهالك

۱۹٫٦ ۲۲٫۰ ۱۲% ۷٦٫٤ ۸۱٦ ٫٤% 

 %۳۰ ۸۱٫۹ ٦۳٫۲ %۲۸ ۲۸٫۰ ۲۱٫۸ اإليرادات| االستثمارية لمنتجات األلبان 

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

)۰٫۷( ۲٫۰ -- ۲٦٫٥ ٫٤ ۱٦۹% 

 %۱۳ ۸٦٫٥ ۷٦٫٤ %۳۲ ۳۷٫۳ ۲۸٫۳ اإليرادات| والتجارة  للخدمات العربية

األرباح التشغيلية قبل خصم | والتجارة  للخدمات العربية
 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

۱٫۸ ۳٫۲ ۸۰% ٤٫۲ ٥٦ ٦٫٥% 

 

ارتفعت و. المصري في السوقالبيع إيرادات الربع الثالث من العام الجاري نتيجة ارتفاع أسعار في % ۳بمعدل  اطفيفً نمًوا  الرشيدي الميزانشركة رصدت 
 انخفاضمن العام السابق، ويرجع ذلك إلى ترة فالمقارنة بنفس % ۸األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بنسبة كذلك 

على خلفية  ۲۰۱٤وشهدت اإليرادات واألرباح التشغيلية انخفاًضا سنويًا خالل التسعة أشهر األولى من عام  .التوزيع ونفقاتوالعمومية اإلدارية المصروفات 
 %.٤۰ارتفاع أسعار السمسم بأكثر من 

أسعار الحليب الخام، بينما  نتيجة انخفاض ،مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ،۲۰۱٤عام  بشكل طفيف خالل الربع الثالث من مزارع ديناإيرادات انخفضت 
خفض تكاليف نتيجة  ۲۰۱۳من عام ترة فالمقارنة بنفس % ۱۲ارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنوي 

 .األعالف الحيوانية

، حيث تقوم الشركة بتسويق الحليب المبستر الذي ۲۰۱٤لثالث من عام خالل الربع ا% ۲۸بمعدل سنوي  االستثمارية لمنتجات األلبانارتفعت إيرادات الشركة 
إلى مستوى قياسي يبلغ اإليرادات إلى زيادة الحصة السوقية للشركة نمو ويرجع  .تنتجه مزارع دينا تحت عالمتها التجارية األكثر رواًجا في السوق المحلي

 .۲۰۱٤خالل شهر يوليو مبيعات الحليب المبستر من % ۷۱

خالل الربع الثالث من عام  %۳۲الشركة بمعدل سنوي وقد ارتفعت إيرادات . بإدارة سلسلة سوبر ماركت مزارع دينا العربية للخدمات والتجارةتقوم الشركة 
الربع الثالث من أن تجدر اإلشارة إلى . مليون جنيه خالل نفس الفترة ۳۳٫۹لتبلغ % ۲۰مبيعات فروع سوبر ماركت مزارع دينا بنسبة في ضوء نمو ، ۲۰۱٤

وقد بلغ عدد فروع سلسلة سوبر ماركت مزارع دينا بنهاية الربع الثالث من العام . صافي أرباح بأنشطة تجارة التجزئة لمزارع ديناأول تحقيق شهد  ۲۰۱٤عام 
ي افتتاح كما تنوفي الوقت الحالي فرًعا  ۱۲نا تمتلك مزارع ديو%. ٦۲متر مربع، وهي زيادة سنوية بنسبة  ۳۲٤٥تبلغ مساحتها اإلجمالية فروع  ۱۰الجاري 

 .نهاية العام الجاريقبل   اضافيإ افرع

 مبيعات الرشيدي الميزان
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 

 

 مبيعات مزارع دينا 
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 
 

6Fأبقار مزارع ديناقطيع 

* 
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 
 

                                                             
 .شربقرة عُ  ٦۱٦۱تشمل   *

٦٫۰۱ 
 ألف طن

 
سنوي بمعدل انخفاض 

۷% 
 

۱٤٫۳ 
 ألف طن

 
سنوي بمعدل ارتفاع 

۲% 
 

۱٥٫٤٥٦ 
 بقرة
 

نمو سنوي بمعدل 
۱% 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 
 مبيعات الشركة االستثمارية لمنتجات األلبان

 )۲۰۱٤الربع الثالث (
 
 

 
 

 
 عدد فروع التجزئة ومساحتها اإلجمالية

 )۲۰۱٤الربع الثالث (
 
 
 

 
 متوسط المبيعات الشهرية لكل متر مربع

 )۲۰۱٤الربع الثالث (
 
 
 
 

 

 

 

  

۲٫۹٦ 
 ألف طن

 
نمو سنوي بمعدل 

۹% 
 

/  فروع ۱۰
 متر مربع ۳۲٤٥

 
نمو سنوي بمعدل 

على % ٤٦% ٤۳
 التوالي

 

٥۰۸٦ 
 متر مربع/  جنيه

 
نمو سنوي بمعدل 

۲۳% 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

 والتشغيلي المالي األداء

 نمو وهو ،۲۰۱٤ عام منالثالث  الربع خالل جنيه مليون ۱٦۲٫۹ اللوجيستي والدعم النقل قطاع إيرادات بلغت
 الضرائب خصم قبل التشغيلية الخسائر وبلغت. مليون جنيه خالل العام الماضي ۱۳٥٫۹مقابل  %۱٦ بمعدل

الثالث  الربع خالل جنيه مليون ٤٫۷ قدرها تشغيليةخسائر  مقابل جنيه مليون ۸٫٤ واالستهالك واإلهالك والفوائد
 .الماضي العام من

 

 

7Fاإليرادات

* 
 مليون جنيه 162.9

 )2014الربع الثالث (

8Fالتشغيليةالخسائر 

* 
 مليون جنيه 8.4

 )2014الربع الثالث (
 

  
 

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

۲۰۱۳ 
الربع الثالث 

۲۰۱٤ 
أشهر  ۹ التغيير

۲۰۱۳ 
أشهر  ۹

۲۰۱٤ 
 التغيير

 %۱۲۷ ٤٥٫۸ ۲۰٫۲ %۲٤٤ ۱۹٫٦ ٥٫۷ اإليرادات| نايل لوجيستيكس 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد | نايل لوجيستيكس 
 واإلهالك واالستهالك

)۹٫۰( ۱٫٤ -- )۲٥٫٤( )۷٫۲( -- 

 %۱٦۷ ٦۸٫۹ ۲٥٫۸ %۷ ۲۰٫۳ ۱۹٫۱ )مليون دوالر(اإليرادات | أفريكا ريل وايز 

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

۰٫٦ )۱٫٤( ۳۲٦- % ۷٫٤ ۱۲٫٦ ۷۰% 

                                                             
 وايز ريل وأفريكا لوجيستيكس نايل شركتي لنتائج العام اإلجمالي النقل لقطاع التشغيلية واألرباح اإليرادات تمثل  *

 

۱٦۳.۸ 

۱۳٥.۹ 

۱٦۲.۹ 

۱٦۲.۹ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

-۲۰.٦ 

-٤.۷ -۸.٤ 

-۸.٤ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

 

 والدعم اللوجيستيقطاع النقل 
 

شركة السكك الحديد القومية في كينيا (تضم استثمارات قطاع النقل والدعم اللوجيستي شركة سكك حديد ريفت فالي 
 ).النقل النهري والدعم اللوجيستي في مصر والسودان وجنوب السودان(، وشركة نايل لوجيستيكس )وأوغندا

الوزن النسبي لقطاع النقل من إجمالي اإليرادات 
 )2014الربع الثالث (

 
 االستثمارات األخرى النقلقطاع 

۹% 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

 

  %٦۲ –ملكية شركة القلعة 
 

 ۲۰۱٤ عام من الثالث الربع خالل نشأتها منذ تشغيلية أرباح أول تحقق لوجيستيكس نايل شركة

 اإليرادات
 مليون جنيه ۱۹٫٥

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 التشغيليةاألرباح 
 مليون جنيه ۱٫٤

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

  
وذلك للمرة  ۲۰۱٤ عام من الثالث الربع أشهر جميع في واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل تشغيلية أرباًحا لوجيستيكس نايل شركة حققت

 العائم الونش باستخدام اإلسكندرية ميناء في والتفريغ التحميل تنامي أنشطة المتميز إلى األداء ويرجع هذا. ۲۰۰۸ عام انطالق أنشطة الشركة األولى منذ
 أنشطة الشركة مزاولة بدء) أ( ضوء في القادمة خالل الفترة للشركة المالي األداء أن يستمر تحسن اإلدارة وتتوقع. بورسعيد بميناء الحاويات نقل أنشطة وزيادة
 البضائع وحجم العمالء قاعدة بمضاعفة يسمح مما اإلسكندرية بميناء الثاني العائم الونش تشغيل) ب( ،۲۰۱٤ ديسمبر من األول النصف خالل األدبية بميناء

 .الجدد العمالء معااللتزامات التعاقدية  تلبية أجل من في بورسعيد متر ۱۰۰ طولها البالغ المائية البارجات من اثنين تشغيل) ج( المتداولة،

 نمو ويرجع. مقارنة بالربع السابق% ۲۷المتداولة بمعدل  البضائع حيث ارتفع حجم ،۲۰۱٤ عام من الثالث الربع خالل والتفريغ التحميل أنشطة ازدادت
 المتداولة البضائع حجم من% ۷۰ الواردات تلك مثلت حيث والفحم، من جانب مستوردي الكلنكر الطلب ارتفاع إلى اإلسكندرية بميناء التشغيلية األنشطة
 .الثالث الربع خالل العائم الونش باستخدام

 العام من الثالث الربع خالل السويس لقناة التابعة المالحية الخدمات بقناة مروًرا التفريعة شرق وميناء بورسعيد ميناء بين الحاويات كذلك أعمال نقل وتضاعفت
 لربعفترة اعن  األعمال نتائج تقريروفقاً ل آالف حاوية ٥ لنقلألهداف المحددة ا يتجاوز ما وهو حاوية ۷۳۰۰ من أكثر نقل تم حيث السابق، الربع مقابل الجاري

 .۲۰۱٤الثاني من عام 

 

 كم نقل نهري/ طن 
 

 )۲۰۱٤الربع الثالث (
 

 
 

 حجم البضائع المنقولة 
 نشاط التحميل والتفريغ في مصر 

 )۲۰۱٤الربع الثالث (
 
 
 

 الحاويات النمطية المنقولة عدد 
 )قدم ۲۰مقاس (

 )۲۰۱٤الربع الثالث (
 

  

۱۳.۸ 

٥.۷ 

۱۹.٦ 

۱۹.٦ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

-۲.۷ 

-۹ 

۱.٤ 

۱.٤ 
 تطور سنوي تطور ربع سنوي

٦٫٦ 
 مليون طن

 
سنوي انخفاض 
 %۳۱بمعدل 

 

۳۳۹ 
 ألف طن

 
سنوي بمعدل ربع نمو 

۲۷% 
 

۷۳۷۷ 
 حاوية نمطية

 
نمو ربع سنوي بمعدل 

۹۰% 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

  

 

  %30.8ملكية شركة القلعة 
 

 المستوردة من الواليات المتحدة األمريكيةالقاطرات تتسلم الدفعة األولى من  وايز أفريكا ريلشركة 

 خصم قبل تشغيلية وحققت الشركة خسائر. ۲۰۱٤ التسعة أشهر األولى من عام خالل% ۱٤سنوي  بمعدل فالي ريفت حديد سكك شركة إيرادات ارتفعت
 . مقارنة بالعام السابق% ٥۸وهو تحسن بمعدل دوالر،  مليون ۲٫٦ بقيمة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب

مقارنة بالربع الثاني % ۳خالل الربع الثالث، وهو ما يعد نمًوا بمعدل % ۹سنوي بمعدل  (Net Ton Kilometers)حجم الشحنات المنقولة وصاحب ذلك نمو 
 .من العام الجاري

 اإليرادات
 مليون دوالر ۲۰٫۳

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 الخسائر التشغيلية
 مليون دوالر ۱٫٤

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

  
 لمضاعفة فالي ريفت خطة ضمن GE األمريكية الشركة منشرائها التعاقد على تم  قاطرة ۲۰أصل من جديدة قاطرات  ۳باستالم  وايز ريل أفريكا شركة قامت

وتعتزم الشركة استالم القاطرات المتبقية . ۱۹۸۷القاطرات الجديدة تعد األولى من نوعها التي تدخل أسواق شرق أفريقيا منذ عام ، علًما بأن القاطرات أسطول
ومن ثم تنمية في ذلك التوقيت وتتوقع الشركة أن تتضاعف قدرة النقل . ۲۰۱٥على أن تصل الدفعة األخيرة في يونيو  ،قاطرة على دفعات ۱۷والبالغ عددها 

 .خالل الفترة المقبلةشركة ريفت فالي إيرادات 

من الوقود وزيوت  Shellالمتخصصة في توزيع وتسويق منتجات  - Vivo Energy Kenyaمع شركة بتنفيذ عقدها  ۲۰۱٤وقد قامت الشركة خالل يونيو 
 . ناقلة بترولية ۲٥٥وتشغيل إعادة تأهيل قامت ب ، وذلك بعد أنلنقل شحنات السوالر من مومباسا إلى نيروبي وكامباال -التشحيم 

 

 )كم/ طن (حجم الحموالت المنقولة بالصافي 
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 

 
 

 كم/ معدل اإليرادات لكل طن 
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 
 

  

۲۱.٤ 

۱۹.۱ 

۲۰.۳ 

۲۰.۳ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي
-۲.۱ 

۰.٦ 

-۱.٤ 

-۱.٤ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

343 
 مليون طن

 
نمو سنوي بمعدل 

۱۰% 
 

5.7 
 كم/ سنت لكل طن 

 
نمو سنوي بمعدل 

۹% 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 

 

 والتشغيلي المالي األداء

، وهو نمو سنوي بمعدل ۲۰۱٤من عام الثالث مليون جنيه خالل الربع  ۱٥۷٫۳بلغت إيرادات شركة أسكوم 
مليون جنيه خالل  ۸٫۱األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك وبلغت %. ۳۱

، وذلك بفضل ۲۰۱۳مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  ۸٫٥مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها  ،نفس الفترة
باطؤ التي اتسم بها إلى جانب تجاوز حالة الت% ۷۳سنوي شركة جالس روك بمعدل لالتشغيلية تقليص الخسائر 

 .۲۰۱۳نشاط إدارة المحاجر خالل الربع الثالث من عام 

 

 

  %۳۹٫۲ –ملكية شركة القلعة 
 

 الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح نمو مع ،۲۰۱٤ عام من الثالث الربع خالل %۳۱ سنوي بمعدل أسكوم شركة إيرادات نمو
  واالستهالك واإلهالك والفوائد

 اإليرادات
 مليون جنيه ۱٥۷٫۳

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 األرباح التشغيلية
 مليون جنيه ۸٫۱

 ۲۰۱٤الربع الثالث (

  
 

 

 

۱٤٥.۸ 

۱۲۰.٤ 

۱٥۷.۳ 

۱٥۷.۳ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

۱۱.۹ 

-۸.٥ 

۸.۱ 

۸.۱ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

 

 قطاع التعدين
 

تضم استثمارات قطاع التعدين شركة أسيك للتعدين والخدمات الجيولوجية، والتي تضم تحت مظلتها مشروعات شركة 
وشركة أسكوم بريشيوس ميتالز، وشركة ، وشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، )نشاط إدارة المحاجر(أسكوم 

 .جالس روك للمواد العازلة، وشركة أسكوم السودان

الوزن النسبي لقطاع التعدين من إجمالي 
 )2014الربع الثالث (اإليرادات 

 االستثمارات األخرى التعدينقطاع  

۹% 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 استثمارات شركة أسكوم
 )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير ذلك(

الربع الثالث 
۲۰۱۳ 

الربع الثالث 
۲۰۱٤ 

أشهر  ۹ التغيير
۲۰۱۳ 

أشهر  ۹
۲۰۱٤ 

 التغيير

مليون دوالر (اإليرادات | الكربونات والكيماويات أسكوم لتصنيع 
 )أمريكي

٤٫۱ ٥٫۲ ۲۸% ۱۱٫۹ ۱٤٫۹ ۲٥% 

األرباح التشغيلية قبل خصم | أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات 
 )مليون دوالر أمريكي(الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

۰٫۹ ۰٫۹ ۳% ۲٫۸ ۳٫۰ ٦% 

 %۱۱ ۳٫۰ ۲٫۷ % -۱۷ ۰٫۹ ۱٫۰ )دوالر أمريكيمليون (اإليرادات | جالس روك 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك | جالس روك 
 )مليون دوالر أمريكي(واالستهالك 

)۰٫۸( )۰٫۲( ۷۳% )۲٫٤( )۰٫۸( -- 

 %۲۳ ۲٥۸٫۲ ۲۱۰٫٦ %٥۹ ۸٥٫۰ ٥۳٫٤ اإليرادات | نشاط إدارة المحاجر في مصر 

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

۲٤٫٦ ٫٥ ۸۷% ۱۳٫٥ ۲۲٫۱ ٦۳% 

 %٥۷ ٦٦٫۱ ٤۲٫۱ %۲۲۸ ۲۹٫۳ ۸٫۹ اإليرادات | نشاط إدارة المحاجر خارج مصر 

األرباح التشغيلية قبل خصم | نشاط إدارة المحاجر خارج مصر 
 واالستهالكالضرائب والفوائد واإلهالك 

)۰٫۸( )۱( ٤٫٤ -- )٫٤۳٫۳( -- 

 

كبار موردي الحجر الجيري والحصى ، وهي كذلك من الخدمات وأنشطة إدارة المحاجركبرى الشركات المتخصصة في مجال تعد شركة أسكوم واحدة من 
في مجال شركة أسكوم مكانة رائدة تحتل و. من احتياجات صناعة األسمنت في السوق المصري% ٤۰تحظى بحصة سوقية تتجاوز ووالسيليكا والجبس 

. ألف طن ۲٤۰تبلغ طاقته اإلنتاجية وصعيد مصر الذي يقع في الجودة في مصر من خالل مصنعها عالي وفرة كربونات الكالسيوم ، مستفيدة من التصنيع
 .ألف طن ٥۰بطاقة إنتاجية تبلغ  من خالل شركة جالس روك وتمتلك الشركة كذلك منشآت صناعية إلنتاج الصوف الزجاجي والصوف الصخري

في امتياز أثمرت أعمال الحفر واالستكشاف وقد . أثيوبيا للتنقيب عن الذهب والفضة والنحاسوتمتلك شركة أسكوم عدة امتيازات في السودان  التعدينفي مجال 
تقديرات الثروة المعدنية والذي يشير بإمكانية تحقيق اكتشاف من الذهب يربو على تقرير عن تحقيق نتائج واعدة جًدا حيث قامت الشركة بإصدار غرب أثيوبيا 

 على الحصول أجل من وافيةال جدوىال اساتدر إعداد وكذلك االستكشافية األنشطة مواصلة على كذلك أسكوم وتعمل. للطن جرام ۱٫٥مليون أوقية بواقع  ۱٫۷
 .الذهب إلنتاج هامشروع إطالقو التنقيب تراخيص

 .تنمية محور قناة السويس تحت إشراف القوات المسلحة المصريةمشروع ب الحفر الجاف أعمالبالمشاركة في جدير بالذكر أيًضا أن شركة أسكوم تم تكليفها 

 
مبيعات أسكوم لتصنيع الكربونات 

 والكيماويات 
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 

 

 جالس روك مبيعات
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 
 
 

 مبيعات نشاط إدارة المحاجر في مصر 
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 
 
 

 
 
 

  

٦٦٫۹ 
 ألف طن

 
نمو سنوي بمعدل 

۲۹% 
 

۱٫۱ 
 ألف طن

 
نمو سنوي بمعدل 

۱۰% 
 

۷٫٤ 
 مليون طن

 
نمو سنوي بمعدل 

۱۱% 
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 الصغرشركة تنمية لخدمات التمويل متناهي : استثمارات طويلة األجل في مشروعات غير رئيسية
 تلبية وكذلك ،الصغر متناهية للمشروعات جنيه ألف ۳۰ألف و بين يتراوح فيما التمويلحلول و القروض توفير بغرض ۲۰۰۹ مارس في تنمية شركة تأسست

 .المصرفي القطاع بتغطية يحظون ال الذين العمالء من واسعة شريحة احتياجات

 

 

  %۷۰ –ملكية شركة القلعة 
 

 ۲۰۱٤ عام من الثالث الربع خالل% ۳۹ سنوي تنمية بمعدل شركةنمو إيرادات 

 الربععن % ۲۰، غير أنه انخفاض بمعدل %۸۱بمعدل  سنوي نمو وهو ،۲۰۱٤خالل الربع الثالث من عام  جنيه مليون ٦٫٤شركة تنمية  أرباح صافيبلغ 
 انخفاض وهو الثالث، الربع خالل جنيه مليون ۸٫۳ واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبلالتشغيلية  األرباح بلغتوقد . الجاري عامال منالثاني 
 .بالمصروفات اإلدارية والعمومية خالل نفس الفترة% ۱٥السابق نظًرا للزيادة البالغة  بالربع مقارنة% ۸٫٤ بنسبة

 صافي الربح
 مليون جنيه ٦٫٤

 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
وهو نمو سنوي بمعدل ، نالتأمية باإلضافة إلى رسوم وأتعاب فائددخل الصافي ، ويتضمن ذلك خالل الربع الثالث جنيه مليون ۲۲٫۳بلغت اإليرادات التشغيلية 

تجدر اإلشارة . الجاريعام الالربع الثاني من مليون جنيه خالل  ۲۲٫٥، ودون تغير ملحوظ عن ۲۰۱۳الربع الثالث من عام خالل  جنيه مليون ۱٦مقابل % ٤۰
الثالث من العام مليون جنيه خالل الربع  ۱۱۳٫۸، مقابل ۲۰۱٤من عام  خالل الربع الثالث مليون جنيه ۱٥٤٫۳إلى قيام شركة تنمية بتوفير قروض بقيمة 

ع الثالث مقارنة بالربع السابق يرجع جدير بالذكر أن انخفاض صافي الربح خالل الرب .مليون جنيه ۳٤۸٫۱الماضي، ويبلغ بذلك الرصيد القائم الحالي للشركة 
لتي تتحملها الشركة إلى تباطؤ أنشطة اإلقراض خالل أشهر الربع الثالث التي يتخللها شهر رمضان وموسم األعياد فضالً عن ارتفاع تكلفة الفوائد التمويلية ا

إلى معدالت الربع الثاني من العام  ۲۰۱٤نمية خالل الربع األخير من عام يتعافى صافي أرباح شركة تأن وتتوقع اإلدارة  .دون تمرير هذه الزيادة إلى العمالء
 .الجاري

ألف  ۳۳۰األجل من خالل قصيرة مليار جنيه في صورة قروض  ۱٫٦فرًعا في الوقت الحالي، ووصل إجمالي إصدارات الشركة إلى  ۹۹تضم شركة تنمية 
 .۲۰۱۱عميل منذ عام 

 الرصيد الحالي
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 

 

 القروض المقدمة خالل الفترة
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 
 

 عمالء نشطون
 )۲۰۱٤الربع الثالث (

 
 
 

   
 

  

۸ 

۳.٥ 

٦.٤ 

٦.٤ 

 تطور سنوي تطور ربع سنوي

۸۱٫۸٥۹ 
 عميل

 
نمو سنوي بمعدل 

۸%  
 

۱٥٤٫۳ 
 مليون جنيه

 
نمو سنوي بمعدل 

۳٦%  
 

۳٤۸٫۱ 
 مليون جنيه

 
نمو سنوي بمعدل 

۲۸%  
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 )بالميزانية مقابل تقرير مجلس اإلدارةكما ورد (تسويات قائمة الدخل 
 

 

 

 تفسير فروق التبويب
  فروق

 التبويب
في  ةالمنتهي ةالماليالفترة 

۳۰/۹/۲۰۱٤ 
في  ةالمنتهي ةالماليالفترة 

 المبالغ مدرجة بالمليون جنيه مصرى ۳۰/۹/۲۰۱٤

 
 

كما هو وارد بتقرير مجلس 
 اإلدارة

 كما هو وارد بالميزانية
  

 إيرادات النشاط ٤٦٥٫٤۱ ٤٦٥٫٤۱ ۰۰  
 تكلفة النشاط )۳ ۸۱۳٫۳٥( )۳ ۸۱۳٫۳٥( ۰۰  
 مجمل الربح )۳ ۳٤۷٫۹۳( )۳ ۳٤۷٫۹۳( ۰۰  

 أتعاب االستشارات ۱۳٫۱٦ ۱۳٫۱٦ ۰۰  
 أرباح شركات شقيقة) خسائر(حصة الشركة في  ۱٥۱٫۷٤ ۱٥۱٫۷٤ ۰۰  
 إجمالى أرباح النشاط )۳ ۱۸۳٫۰۳( )۳ ۱۸۳٫۰۳( ۰۰  

 

 مصروفات التشغيل )۸۰۹٫۰۲( )۸۰۹٫۰۲( ۰۰
 أخرى) مصروفات(إيرادات  )٤۷٫٥٦( )٤۷٫٥٦( ۰۰

        
 الخسائر قبل خصم الضرائب والفائدة  )٤ ۰۳۹٫٦۰( )٤ ۰۳۹٫٦۰( ۰۰  

 

        
  )تكلفة(بالصافي  –إيرادات التمويل  )٦٦۹٫٥۱( )٦٦۹٫٥۱( ۰۰

        
 الضرائب  مالخسائر قبل خص )٤ ۷۰۹٫۱۱( )٤ ۷۰۹٫۱۱( ۰۰  
          
 ضرائب مؤجلة )٥٤٫۱۲( )٥٤٫۱۲( ۰۰  

          
 صافى خسائر العمليات المستمرة )٤ ۷٦۳٫۲۳( )٤ ۷٦۳٫۲۳( ۰۰  
          

  
۰۰ )۱۱۲٫۳۱( )۱۱۲٫۳۱( 

بعد (صافي خسائر العمليات الغير مستمرة 
 )الضرائب

          
 صافي خسائر الفترة  )٤ ۸۷٥٫٥٤( )٤ ۸۷٥٫٥٤( ۰۰  
 حقوق األغلبية )٤۷۰٫۰۲( )٤۷۰٫۰۲( ۰۰  
 حقوق األقلية )۲۱٦٫۷۹( )۲۱٦٫۷۹( ۰۰  

 خسائر الفترة )٦۸٦٫۸۱( )٦۸٦٫۸۱( ۰۰  
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 تقرير نتائج األعمال
۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰عن الفترة المالية المنتهية في   

۲۰۱٤ديسمبر  ۷القاهرة في  
  

 )كما ورد بالميزانية مقابل تقرير مجلس اإلدارة(المجمعة تسويات الميزانية 
 تفسير فروق التبويب فروق التبويب ۳۰/۹/۲۰۱٤ ۳۰/۹/۲۰۱٤ المبالغ مدرجة بالمليون جم

 كما هو وارد 
 بالميزانية 

 كما هو وارد
 مجلس االدارة بتقرير 

  

ستثمارات عقارية ومشروعات تحت التنفيذ إلى بند األصول اضافة إتم  ۱۱ ۰۸۰٫۱٦ ۱٦ ۳۳٦٫۲٦ ٥ ۲٥٦٫۱۰ )صافي(أصول ثابتة 
 الثابتة

 هذا المبلغ ضمن بند األصول الثابتةتم إدراج  )۳۷٦٫۱۱( - ۳۷٦٫۱۱ استثمارات عقارية

 تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند األصول الثابتة )۱۰ ۷۰٤٫۰٥(-  ۱۰ ۷۰٤٫۰٥ مشروعات تحت التنفيذ

  ۰۰ ۳۲۳٫٦٥ ۳۲۳٫٦٥ قروض لشركات ذات عالقة

  ۰۰ ۱ ۹٦۹٫٦٥ ۱ ۹٦۹٫٦٥ اجمالي االستثمارات

  ۰۰ ۷۲۸٫۷٥ ۷۲۸٫۷٥ )بالصافي(أصول غير ملموسة 

  ۱۸٦٫۲۷ ۳ ۰٥۷٫۳۳ ۲ ۸۷۱٫۰٥ الشهرة

  )۱۸٦٫۲۷(-  ۱۸٦٫۲۷ أصول حيوية

  ۰۰ ٤۸٥٫۹۸ ٤۸٥٫۹۸ )بالصافي(عمالء وأوراق قبض 

  ۰۰ ٥۹٦٫۹۷ ٥۹٦٫۹۷ استثمارات أخرى ومشتقات مالية

  ۰۰ ۲۳ ٤۹۸٫٥۸ ۲۳ ٤۹۸٫٥۸ إجمالي األصول غير المتداولة

  ۰۰ ۱ ۰۲۷٫٦۲ ۱ ۰۲۷٫٦۲ المخزون بالصافي

 أخرى أصول بند ضمن المبلغ هذا إدراج تم )۲۰٫۹۷( ۰۰ ۲۰٫۹۷ حيويةأصول 

 أخرى أصول بند ضمن المبلغ هذا إدراج تم )۱٤۰٫۱۱( ۰۰ ۱٤۰٫۱۱ أعمال تحت التنفيذ

  ۰۰ ۱٦۳٫۰۸ ۱٦۳٫۰۸ والخسائر األرباح خالل من العادلة بالقيمة مقيمة استثمارات

  ۰۰ ۱ ۰۳۲٫۰۳ ۱ ۰۳۲٫۰۳ )بالصافي( العالقة ذات األطراف على المستحق

  ۰۰ ۹۳٦٫۳۹ ۹۳٦٫۳۹ )بالصافي( قبض وأوراق عمالء

  ۰۰ ۱ ۱٦۸٫۰۱ ۱ ۱٦۸٫۰۱ )بالصافي( أخرى مدينة وأرصدة مدينون

  ۰۰ ۱ ۷۸۱٫۲۲ ۱ ۷۸۱٫۲۲ حكمها في وما النقدية

  ۰۰ ۳ ۰٦۸٫۰۷ ۳ ۰٦۸٫۰۷ البيع بغرض بها محتفظ أصول

 أخرى أصول بند إلى  التنفيذ تحت أعمال و حيوية أصول ضافةإ تم ۱٦۱٫۰۸ ۱٦۱٫۰۸ ۰۰ أخرى أصول

  ۰۰ ۹ ۳۳۷٫٥۰ ۹ ۳۳۷٫٥۰ إجمالي األصول المتداولة

  ۰۰ ۳۲ ۸۳٦٫۰۸ ۳۲ ۸۳٦٫۰۸ إجمالي األصول

  ۰۰ ۸ ۰۰۰ ۸ ۰۰۰ رأس المال المدفوع

  ۰۰ ۲۲۷٫۳۰ ۲۲۷٫۳۰ احتياطيات

  ۰۰ )۳ ۳۸۹٫۱۳( )۳ ۳۸۹٫۱۳( أرباح محتجزة

  ۰۰ )٤۷۰٫۰۲( )٤۷۰٫۰۲( أرباح الفترة) خسائر(صافي

   ٤ ۳٦۸٫۱٤ ٤ ۳٦۸٫۱٤ )حقوق األغلبية(إجمالي حقوق الملكية 

  ۰۰ ٤٥٫۷٤ ٤٥٫۷٤ للمساهمين دائنة أرصدة

  ۰۰ ۸ ۷۲۱٫٤٤ ۸ ۷۲۱٫٤٤ )حقوق األقلية(إجمالي حقوق الملكية 

  ۰۰ ۱۳ ۱۳٥٫۳۳ ۱۳ ۱۳٥٫۳۳ إجمالي حقوق الملكية

  ۰۰ ۸ ۹٥۷٫۰٤ ۸ ۹٥۷٫۰٤ قروض طويلة األجل

  ۰۰ ۲۷٥٫۹۲ ۲۷٥٫۹۲ التزامات طويلة األجل

  ۰۰ ۷۷۳٫۲۳ ۷۷۳٫۲۳ قروض مستحقة لألطراف ذات العالقة

  ۰۰ ۱۰٫۹٥ ۱۰٫۹٥ ضريبية مؤجلة) أصول(التزامات 

  ۰۰ ۱۰ ۰۱۷٫۱٤ ۱۰ ۰۱۷٫۱٤ إجمالي االلتزامات غير المتداولة

  ۰۰ ۷۷۲٫٦۲ ۷۷۲٫٦۲ سحب على المكشوف –بنوك 

  ۰۰ ۱ ۹٤٥٫۹۸ ۱ ۹٤٥٫۹۸ قروض قصيرة األجل

 رصيد فصل  بعد أخرى دائنة وأرصدة دائنون بند ضمن المبلغ هذا إدراج تم )٤۲۳٫٦٦( ۰۰ ٤۲۳٫٦٦ مستحق لألطراف ذات العالقة
 طبيعتها والمتمثلة CCP شركة - العالقة ذات األطراف من المستحقة المبالغ

 مستقل بند في للشركة تمويل في
 CCPشركة  -تم فصل رصيد المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة  ٥۷٫۰۱ ٥۷٫۰۱ CCP ۰۰مستحق لشركة 

 والمتمثلة طبيعتها في تمويل للشركة في بند مستقل
  ۰۰ ۲ ٦۲۹٫۸۲ ۲ ٦۲۹٫۸۲ موردون وأوراق دفع

 المستحقة المبالغ رصيد فصل  بعد العالقة ذات لألطراف المستحق ضافةإ تم ۸٥٤٫۰٤ ۲ ٥۷٤٫۰٤ ۱ ۷۲۰٫۰۰ دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 للشركة تمويل في طبيعتها والمتمثلة CCP شركة - العالقة ذات األطراف من

 أخرى دائنة وأرصدة دائنون بند الى
  )٤٦۲٫٦۷( ۰۰ ٤٦۲٫٦۷ مخصصات

  ۰۰ ۱ ۷۰٤٫۱٦ ۱ ۷۰٤٫۱٦ التزامات محتفظ بها لغرض البيع

 تم إضافة عقود ضمانات مالية إلى بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى )۲٤٫۷۲( ۰۰ ۲٤٫۷۲ عقود ضمانات مالية

  ۰۰ ۹ ٦۸۳٫٦۲ ۹ ٦۸۳٫٦۲ إجمالي االلتزامات المتداولة

  ۰۰ ۳۲ ۸۳٦٫۰۸ ۳۲ ۸۳٦٫۰۸ إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
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