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 تقرير مجلس اإلدارة

 2016يونيو  30المالية المنتهية في الفترة شركة القلعة تعلن نتائج 
 

 المؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة

 2016من عام الثاني الربع 

 

 اإليرادات
 مليار جنيه 1.8

 (بعد إعادة التبويب – 2015من عام  الثانيخالل الربع  ممليار ج 1.6)
 

 هامش المساهمة

39% 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 مليون جنيه 92.9

 (التبويب إعادة بعد – 2015 عام من الثاني الربع خالل مج مليون 155.6)

 األقليةصافي الخسائر بعد خصم حقوق 
 مليون جنيه 287.1

 (2015من عام  الثانيخالل الربع  ممليون ج 4)

 2016من عام النصف األول 

 اإليرادات
 مليار جنيه 3.5

 (2015من عام  األول لنصفاخالل  ممليار ج 3.1)

 امش المساهمةه

39% 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 جنيه مليون 236.1

 (2015 عام من األولالنصف  خالل مج مليون 300.4)

 صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية
 مليون جنيه 529.8

 (2015من عام  األول النصفخالل  ممليون ج 123.1)

 

 (2016 يونيو 30المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة )

 إجمالي األصول
 مليار جنيه 41.96

 (2015نهاية عام  جممليار  37.17)

 ةإجمالي حقوق الملكي

 مليار جنيه 11.07

 (2015 عام نهاية مج مليار 10.95 مقابل)

 

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

 بلغت حيث ،2016يونيو  30 في المنتهية المالية للفترة والمسااتقلة المجمعة المالية القوائم باعتماداإلدارة  مجلس وقام. وأفريقيا بمصاار األساااسااية

من العام الجاري، بينما بلغ صااافي الاسااائر أشااهر  6أول  خالل مليار جنيه 3.5و ،خالل الربع الااني منفردًا جنيه مليار 1.8 المجمعة اإليرادا 

 .2016مليون جنيه خالل النصف األول من عام  529.8الااني ومليون جنيه خالل الربع  287.1

لياااة وتعلي  اإلدارة عل   يلي وفيماااا غي لت ااااااا لياااة وا لماااا نتاااائجعرض أبرز المؤشااااااارا  ا ل لياااة لفترةل المجمعاااة ا لماااا لمنتهياااة ا  في ا

 القوائم تحميل يمكنو. 2016من عام الربع الااني  ومستجدا  لنتائج اإلدارة وتحليال  المتممة إليضاحا لإضافي ، ثم عرض 2016يونيو  30

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

  الثاني خالل الربع مليار جنيه  1.8 لتبلغ %11بمعدل سرررررنو   إيرادات شررررررقة القلعةارتفعت

 .)بعد إعادة التبويب( 2015من عام  الثانيمليار جنيه خالل الربع  1.6مقابل  2016من عام 

لتساااهيل مقارنة األدا  المالي  2015الااني من عام قامت شاااركة القلعة بدعادة تبويت نتائج الربع 

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

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

ا المحتفظ به االساااتامارا لصاااغر، وك ل  وتنمية للتمويل متناهي ا ،وم ااارل للبترول المتكاملة،

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

 .2015 لعام الاالث الربع من اعتباًرا بالكامل تجميعها بدأ

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

 إيرادا  ارتفاع، وذل  عل  خلفية %32 بنسااااابةاألسااااامنت  قطاع ويليه %41 مسااااااهمته بلغت

من جانت آخر و .التوالي عل  %13و %18 بنسبة القابضة أسي  ومجموعة عربية طاقة شركة

 من الااني الربع خالل %9 مقابل اإليرادا ، إجمالي من %2 إل  النقل قطاع مسااااهمة تراجعت

 مستمرةال غير عمليا بند ال إل  فالي ريفت حديد سك  شركة إضافة يعكس ما وهو ،2015 عام

 .عل  قوائم شركة القلعة

  مليون جنيه خالل الربع الثاني  3.8بلغت حصرررة القلعة من ارباح الشررررقات التابعة والشرررقيقة

جنيه خالل الربع  مليون 21.6مقابل  %82، وهو انخفاض سررررررنو  بمعدل 2016من عام 

 .2015الثاني من عام 

 مةبمساه الملحوظإل  التراجع  وال قيقة التابعة ال ركا  أرباح من القلعة حصةويرجع انافاض 

الناشئة عن إجرا   مصروفا ال وارتفاع اإلنتاش حجم لتراجع نظًرا بالج ائر زهانة أسمنت شركة

 .الماضي أبريل شهر خالل الصيانة أعمال

  مليون جنيه خالل  220.6لتبلغ  %9المصررررروفات العمومية واإلدارية بمعدل سررررنو  ارتفعت

 .2016الربع الثاني من عام 

 البرمجيا  حلول تطبي  مصااااروفا  تسااااجيل واإلدارية العمومية المصااااروفا ويعكس ارتفاع 

علًما بأن تل  المصااروفا  تم  ،جنيه مليون 10.2 بقيمة عربية طاقة شااركة مسااتو  عل  الجديدة

 ةالااصاا العمالة تكاليف ارتفاع إل  باإلضااافةإعادة تبويبها ج ئيًا من بند المصااروفا  األخر ، 

 .الكهربائية الطاقة مجال في الجديدة بالم روعا 

  مليون جنيه،  92.9بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  155.6مقابل  %40سررررررنو  بمعدل  وهو انخفاض

2015. 

قبل خصاام الضاارائت والفوائد واإلهالال واالسااتهالال إل  تأثير األرباح الت ااغيلية يرجع انافاض 

األرباح الت غيلية لمجموعة أسي  القابضة، والناتج بصفة رئيسية مستو  ب %41التراجع البالغ 

في الج ائر كما هو موضااأ أعال ، فضااالً عن تأثير أساامنت زهانة انافاض مساااهمة شااركة عن 

 ةيالدوالرنقص السااايولة أزمة حالة التباطؤ العام التي تمر بها اساااتامارا  قطاع األسااامنت نتيجة 

تجاوزها  ، والتي نجحت ال اااركة فيفي مصااانع أسااامنت التكامل بالساااوداناألعطال المتكررة و

ً الحق  ضعف األدا  الت غيلي ب ركتي أرسكو وأسي  للهندسة. وك ل  ،ا

  2016مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  44.9األعباء المؤجلة لصرررررالس المسررررراهمين بلغت ،

مليون جنيه خالل العام الماضررررررري، ويعكس  ل   37.9مقابل  %18وهو ارتفاع سرررررررنو  بمعدل 

 مصروفات القرض القابل للتحويل الذ  حصلت عليه مجموعة اسي  القابضة. 
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 من عام  الربع الثانيخالل  جنيه مليون 315.1 بقيمة نقدية غير مصرررروفات سرررجلت شررررقة القلعة

من عام  الربع الثانيمليون جنيه خالل  40.5اضرررررررعا  مقابل  8ويمثل  ل  ارتفاًعا بنحو  2016

مليون جنيه  391اشررررررهر من العام الجار  بلغت المصررررررروفات غير النقدية  6وخالل اول  .2015

 .2015مليون جنيه خالل النصف األول من عام  86.1مقابل 

، حيث 2016من عام الربع الااني خالل  جنيه مليون 255.4 بقيمة اضاامحالل تكاليفويتضاامن ذل  

 التابع دجلفا أسااامنت م اااروع عل  جنيه مليون 249.1قامت القلعة بتساااجيل اضااامحالل ج ئي بقيمة 

 في عربية طاقة م اااروعا  عل  جنيه مليون 3.3 إل  باإلضاااافة بالج ائر، لنسااامنت أساااي  ل اااركة

 6 أول وخاللمليون جنيه.  39.1فرول أسااااعار الصاااار  بقيمة  خسااااائرتأثير وك ل  ، وفرنسااااا ليبيا

 أساااعار فرول خساااائر وبلغت جنيه مليون 260.4 االضااامحالل تكاليف بلغت 2016 عام من أشاااهر

 .جنيه مليون 84.1 الصر 

مليون جنيه خالل الربع  20.6لتبلغ  %8انافضاااات الماصااااصااااا  بمعدل ساااانوي  ومن جانت آخر

في ضااااو  ذل  و، مليون جنيه خالل النصااااف األول من العام الجاري( 46.5) 2016الااني من عام 

 وبالتالي 2016 مارس خالل E-Styrenics م روع في اإلنتاش ألن طة عربية طاقة شركة استئنا 

 عالم رو ذل  من تحصيلها إمكانية في الم كوال المستحقا  مقابل ماصصا  لتكوين الحاجة انتفا 

 .لل ركة المتأخرة المستحقا  تحصيل عل  التفاوض باب فتأ بعد

 الربع خالل جنيه مليون 287.1 بقيمة خسائر صافي القلعة لشرقة المجمعة المالية النتائج سجلت 

، بينما بلغ صرررررررافي 2015مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  4مقابل  2016 عام من الثاني

مليون جنيه خالل  123.1مقابل  2016اشررهر من عام  6مليون جنيه خالل اول  529.8الخسررائر 

 العام الماضي.

 تأثير لوال جنيه مليون 28 بقيمةصااااافي أرباح سااااتحق  تجدر اإلشااااارة إل  أن شااااركة القلعة كانت و

، بينما ينافض 2016 عام من الااني الربع نتائج عل  أعال  الموضاااااااحة النقدية غير المصاااااااروفا 

تل   اساااتبعاد حالة في 2016 عام من األول النصاااف خالل جنيه مليون 138.8 إل  الاساااائر صاااافي

 .النقدية غير المصروفا 

  ديون باستثناء ) 2016يونيو  30في مليار جنيه  5.79القلعة شرقة المجمعة لديون البلغ إجمالي

 . الشرقة المصرية للتكرير(

مليار جنيه في  14.48لتبلغ مليار جنيه تقريبًا بواقع وقد ارتفعت ديون ال ااااااركة المصاااااارية للتكرير 

ا ، علمً عليها المتف  القروض ح مة من ال ركة مسحوبا  تأثير، حيث يعكس ذل  2016نهاية يونيو 

 . 2016سبتمبر من الم روع بحلول  %90بأن ال ركة قامت باستكمال 

 

 .2016إعادة تبويبها ضمن بند االلت اما  المحتفظ بها لغرض البيع اعتباًرا من الربع األول من عام  تعقلسهولة المقارنة تم استبعاد ديون شركة سك  حديد ريفت فالي من الرسم البياني أعال  * 

 

الضرائب األرباح التشغيلية قبل خصم 
والفوائد واإلهالك واالستهالك
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ديون أخرى المصرية للتكرير
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 2016يونيو  30على نتائج الفترة المالية المنتهية في  تعليق اإلدارة

جهود الحاياة الفي إطار  تع ي  كفا ة ومرونة ال اااركا  التابعةعل  إدارة شاااركة القلعة  عكفت

، موالن عل  المت ايدة قدرتها من واالسااااتفادة الرئيسااااية االسااااتامارا  تنمية عل  التركي  ل يادة

نمو اإليرادا  بصااورة مسااتقرة رغم اضااطراب األوضاااع االقتصااادية عل  وهو ما ينعكس في 

التاااارش من خطااة  إحراز تقاادم ملموس فيالت امن مع ذلاا  بااو ،الساااااااااحااة المحليااة واإلقليميااة

في إطار  المضااافة القيمة اسااتامارا تسااريع وتيرة النمو بمن أجل  الم ااروعا  غير الرئيسااية

 استراتيجية النمو طويلة األجل التي تتبناها شركة القلعة.

ائد الضاااارائت والفوتعافي األرباح الت ااااغيلية قبل خصاااام الفترة المقبلة ت ااااهد وتتوقع اإلدارة أن 

االضطرابا  التي واجهت استامارا  قطاع موجة تجاوز ال سيما بعد واإلهالال واالستهالال، و

 التغلتحيث نجأ المصاانع مؤخًرا في مصاانع أساامنت التكامل في السااودان،  ، وخاصااةاألساامنت

ستئنا  مما أثمر عن  التحديا  الت غيليةعل   سلة  بعد معدال  الطبيعيةبال ياإلنتاجالن اط ا سل

من األعطال المتكررة التي أد  إل  انافاض األرباح الت اااغيلية بصاااورة ملحوظة خالل الفترة 

 .األخيرة

المتاحة في الوقت الت امها بتاصاااااايص التدفقا  النقدية  القلعةتجدد شااااااركة  الالفية ه   وعل 

لًما بأن ع ،وتحجيم المااطر الت اغيلية عل  مساتو  ال اركا  التابعة المديونيا  تقليصل الحالي

 تقليصحصااااايلة العائدا  الناتجة عن عمليا  التاارش المساااااتقبلية ساااااو  يتم اساااااتادامها في 

منفتحة عل  إمكانية  ال اااركةعل  مساااتو  شاااركة القلعة. وعالوة عل  ذل  مازالت  المديونيا 

 لساااهم الحالي التداول ساااعر أن اإلدارة تر  حيث خ ينة أساااهم  ااارا اساااتادام فوائض النقدية ل

 اارشالت عائدا  فوائض باستادام خ ينة أسهم ب رائها وأنها العادلة، قيمته عن كايًرا يقل القلعة

 .للمساهمين االستاماري العائد ستعظم الم روعا  بعض من

جني ثمار اسااتراتيجية التاارش من الم ااروعا  في بدأ  شااركة القلعة تجدر اإلشااارة إل  أن و

تائج كانت ن في حالة استبعاد تأثير المصروفا  غير النقدية الم كورة أعال إذ أنه غير الرئيسية، 

تعت م فدن اإلدارة ، وبالتالي 2016من عام  الربع الاانيخالل ال ااااركة سااااتحق  صااااافي أرباح 

 والماصصا  االضمحالل بتكاليف المرتبطة النقدية غير المصروفا  كافة دقرارمضي قدًما بال

 بد  قبل المالي مرك ها لتع ي  سااااعيًاالقلعة،  ل ااااركة المالية الهيكلة إعادة عملية إلتمام الالزمة

 .للتكرير المصرية ال ركة بم روع اإلنتاجية العمليا 

اإلدارة في الوقت ذاته أن بعض المصاااروفا  ساااو  يكون لها تأثير سااالبي عل  أرباح تدرال و

فرول أسااااعار الصاااار  في ظل التافيض المرتقت لقيمة التأثير الحتمي لال ااااركة، بما في ذل  

، وهي األمريكي الدوالر بعملة مقومةال ال ااااااركة مديونيا الجنيه المصااااااري وتأثير ذل  عل  

 .ل ركة إل  تافيضها بصورة ملحوظة خالل الفترة المقبلةالمديونيا  التي تسع  ا

ذل  نهاية العام المقبل، وقبل إدارة ال ااااااركة إل  إتمام عملية إعادة الهيكلة المالية وختاًما تتطلع 

اإلدارة مع بد  الن ااااط اإلنتاجي بم اااروع ال اااركة المصااارية للتكرير، وال ي تعتبر  بالت امن 

دل تنفي  مععلًما بأن بماابة نقلة رئيساااية بمسااايرة شاااركة القلعة من الناحيتين الت اااغيلية والمالية، 

بد  اختبارا  الت غيل خالل األشهر المقبلة واستكمال تقريبًا، ومن المتوقع  %90بلغ الم روع 

لنمو ، باإلضاافة إل  رصاد مؤشارا  ا2017األعمال الميكانيكية بحلول النصاف الااني من عام 

 المستقر بديرادا  وأرباح شركة طاقة عربية.

 ******  

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

. 2016من عام الااني الربع  ومستجدا  لنتائج اإلدارة وتحليال  المتممة اإليضاحا  إل  باإلضافة 2016 يونيو 30

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

 ثمار تجني القلعة شرررررقة"

 من التخارج اسررررررتراتيجية

 غرررريررررر الررررمشررررررررررروعررررات

 ةالشررررق ونتائج الرئيسرررية،

 ارباح صافي ستحقق قانت

ثاني خالل  عام من الربع ال

 تررررر ثررررريرررررر لررررروال 2016

."النقدية غير المصروفات



 تقرير نتائج األعمال

2016يونيو  30عن الفترة المالية المنتهية في 
2016أكتوبر  5القاهرة في 

 

 

 

 اسلوب تجميع نتائج استثمارات شرقة القلعة

 

 

 

  



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

قبل إعادة التبويببعد إعادة التبويب )1( )2( نتائج فعلية
  النصف األول 2015  الربع الثاني 2015 الربع األول 2015   النصف األول 2015  الربع الثاني 2015 الربع األول 2015   النصف األول 2016  الربع الثاني 2016 الربع األول 2016 

 4,034.3  2,086.8  1,947.5  3,061.5  1,620.5  1,441.0  3,530.8  1,799.0  1,731.8   اإليرادات  
 )3,064.1( )1,591.0( )1,473.1( )2,411.3( )1,284.8( )1,126.5( )2,880.7( )1,492.2( )1,388.5(  تكلفة املبيعات  

 970.2  495.7  474.5  650.2  335.8  314.5  650.1  306.8  343.3 مجمل الربح 
 6.4  3.2  3.2  6.4  3.2  3.2  5.0  2.6  2.4  أتعاب االستشارات 

 79.5  44.8  34.8  28.7  21.6  7.1  17.9  3.8  14.1  احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 1,056.1  543.7  512.4  685.3  360.6  324.7  673.0  313.2  359.8 إجمالي األرباح التشغيلية

 )490.6( )249.4( )241.2( )390.8( )202.5( )188.2( )431.5( )220.6( )210.8( مصروفات عمومية وإدارية
 )0.0( )2.7( 2.7  6.3  )4.4( 10.8  15.6  12.2  3.4  صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى   

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 565.4  291.6  273.8  300.9  153.6  147.3  257.2  104.8  152.4 )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

 )0.3( )2.3( 2.0  )0.5( 2.0  )2.5( )21.1( )11.9( )9.2( مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 
 565.1  289.3  275.8  300.4  155.6  144.8  236.1  92.9  143.2 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 )196.1( )90.6( )105.5( )178.1( )90.6( )87.5( )183.8( )100.2( )83.6( اإلهالك واالستهالك
 369.0  198.7  170.3  122.3  65.0  57.3  52.3  )7.3( 59.6 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )351.7( )185.9( )165.8( )257.7( )140.7( )116.9( )268.8( )138.8( )130.0( فائدة مصرفية مدينة
)71.4()35.8()35.7()31.8()15.5()16.4()22.1()4.0()18.1(أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )3.6( )1.8( )1.9( )39.5( )37.9( )1.7( )45.5( )44.9( )0.5(  أعباء مؤجلة لصالح املساهمني    
 37.8  16.4  21.4  32.4  13.7  18.7  43.5  22.5  21.0  دخل الفائدة 

 )7.1( )3.8( )3.4( )5.5( )2.8( )2.8( )3.5( )1.7( )1.7( مصروفات التأجير التمويلي 
 )27.2( )12.1( )15.1( )179.8( )118.1( )61.7( )244.1( )174.4( )69.7(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية

 57.1  67.5  )10.5( 57.1  67.5  )10.5( 19.5  )0.0( 19.5  أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )6.2( )2.0( )4.1( )5.4( 0.0  )5.4( )261.0( )256.0( )5.0(  اضمحالالت  

 -    -    -    -    -    -    )24.2( )6.7( )17.5( مصروفات إعادة هيكلة 
 )9.9( )0.5( )9.4( )1.7( -    )1.7( )14.8( )2.5( )12.3( مكافآت نهاية اخلدمة 

 -    -    -    115.8  115.8  -    -    -    -    الشهرة )سالب( 
 )12.6( )6.2( )6.4( )6.9( )3.3( )3.6( )4.2( )2.8( )1.3( مبادرات املسئولية االجتماعية 

 )36.7( )22.9( )13.8( )36.6( )22.4( )14.2( )46.5( )20.6( )25.9( مخصصات 
 )102.5( )43.9( )58.6( )97.0( )23.6( )73.4( )225.3( )131.4( )93.9( عمليات غير مستمرة *

 )63.2( )10.1( )53.1( )44.1( )18.2( )25.9( )84.1( )39.1( )45.0( عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 
 )201.1( )30.2( )170.9( )198.5( )2.2( )196.4( )884.7( )633.6( )251.1(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 )100.3( )59.1( )41.2( )54.8( )30.2( )24.6( )64.2( )22.5( )41.8( الضرائب 
 )301.4( )89.3( )212.0( )253.3( )32.4( )220.9( )948.9( )656.1( )292.9(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )104.5( )4.6( )99.9( )130.3( )28.4( )101.9( )419.2( )369.0( )50.2(  حقوق األقلية 
 )196.9( )84.7( )112.2( )123.1( )4.0( )119.1( )529.8( )287.1( )242.7(صافي أرباح )خسائر( الفترة

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

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

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

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

)4( أصوالً محتفظ بها لغرض البيع خالل 2016: أفريكا ريل وايز  



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

النقل والدعم األسمنتالطاقة
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي

  QH SPVsأسيك القابضة1 توازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير 
 نايل 

النصف األول 2016خصومات  متفرقات^^  جذورأسكوم2 لوجيستيكس 

 3,530.8  87.6  402.8  363.5  52.7  1,256.7  76.0  1,290.6 اإليرادات 
 )2,880.7( )57.0( )299.1( )289.2( )37.7( )1,005.1( )63.3( )1,128.2(تكلفة املبيعات 

 650.1  -    30.6  103.7  74.3  15.0  251.6  12.7  162.5  -    -    -   مجمل الربح 
 5.0  )36.4( 6.7  34.7 أتعاب االستشارات 

 17.9  )2.3( 1.9  18.2  -   احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 673.0  )38.7( 30.6  103.7  74.3  16.9  269.8  12.7  162.5  -    6.7  34.7 إجمالي األرباح التشغيلية

 )431.5( 32.7  )10.7( )80.3( )56.2( )13.8( )116.8( )4.9( )54.8( )14.8( )21.4( )90.2(مصروفات عمومية وإدارية 
 15.6  0.0  )5.2( 9.1  )0.1( 8.5  0.1  4.4  -    )1.8( 1.7 صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك 

)قبل خصم التكاليف االستثنائية(
)53.7( )16.5( )14.8(  112.0  7.9  161.5  3.1  27.2  18.2  19.9 )5.9(  257.2 

�مصروفات عمومية وإدارية 
)مصروفات استثنائية غير متكررة( 

)13.6( )2.5( )5.0( )21.1( 

�األرباح التشغيلية قبل خصم 
الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

)67.3( )19.0( )14.8(  112.0  7.9  156.5  3.1  27.2  18.2  19.9 )5.9(  236.1 

 )183.8( )14.7( )5.9( )25.8( )43.7( )16.0( )41.1( )5.6( )23.2( )0.2( -    )1.0(اإلهالك واالستهالك 
 52.3  )20.7( 14.0  )7.6( )16.5( )12.9( 115.4  2.3  88.9  )14.9( )19.0( )68.3(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )268.8( )6.3( )12.6( )18.6( )30.7( )63.0( )0.9( )21.6( )37.7( )76.8(فائدة مصرفية مدينة 
 )22.1( )6.2( )15.9(أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )45.5( 128.1  )8.5( -    )2.2( )8.2( )95.6( )59.1(أعباء مؤجلة لصالح املساهمني
 43.5  )134.5( 0.0  0.2  0.1  6.5  0.0  52.3  1.3  56.0  61.4 دخل الفائدة 

 )3.5( )1.3( )2.2(مصروفات التأجير التمويلي 
األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود 

االستثنائية
)83.7( )75.6( )19.9(  119.6  1.4 )36.8( )53.9( )37.3( )21.2( )0.8( )27.0( )244.1( 

 19.5  )176.5( 24.6  -    -    -    -    -    171.4  -   أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )261.0( 3.7  -    -    )1.4( -    )249.1( )0.1( )4.0( )15.1( 5.0 اضمحالالت 

 )24.2( -    -    )24.2(مصروفات إعادة الهيكلة
 )14.8( -    )9.2( )5.6(مكافآت نهاية اخلدمة

 )4.2( -    -    )2.3( )1.8(مبادرات املسئولية االجتماعية 
 )46.5( )0.5( )0.3( )2.1( )0.3( )14.9( -    )14.2( )14.2( -   مخصصات 

 )225.3( 10.0  )235.9( -    0.6  -   عمليات غير مستمرة ** 
 )84.1( 27.0  )19.5( 2.2  20.7  1.9  )132.4( )0.5( )10.6( )1.2( )33.5( 63.3 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 

 )884.7( )162.7( )256.7( 5.3  )20.2( )52.3( )441.7( 0.8  88.5  )21.0( 33.0  )47.1(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب
 )64.2( 3.1  0.9  )5.3( )2.8( )0.9( )14.9( )0.5( )35.8( )8.0( 0.0 الضرائب 

 )948.9( )159.6( )255.9( 0.0  )23.0( )53.2( )456.6( 0.4  52.7  )21.0( 25.0  )47.1(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية
 )419.2( )263.2( )2.3( 0.0  )3.4( )25.1( )134.4( 0.4  16.9  )7.6( -    -   حقوق األقلية 

 )529.8( 103.6  )253.6( 0.0  )19.6( )28.0( )322.2( )0.0( 35.8  )13.4( 25.0  )47.1(صافي أرباح )خسائر( الفترة

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

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

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



امليزانية اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 30 يونيو 2016 )مليون جنيه مصري( 

الطاقة 
 النقل والدعم األسمنت 

األغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH نايل أسيك القابضة  توازن  طاقة عربية  املصرية للتكرير 
النصف األول  خصومات / SPVs متفرقات^^ جذور أسكوملوجيستيكس 

2016
 العام املالي 

2015

األصول املتداولة
 3,131.6   3,283.5   )1,315.4(  281.7    148.2   250.9  62.7  1,349.2  115.2  1,017.0  250.3  1,110.2  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 1,016.8   978.5   )0.0(  28.4    62.4   51.2  14.9  603.6  53.7  157.3  -     -   مخزون 
 2,473.5   4,014.7   674.1   2,346.2    109.0   -    -    885.5  -    -    -     -   أصول محتفظ بها لغرض البيع 

 3,353.0   2,628.7   15.4   3.2    14.3   12.9  8.4  76.8  4.4  760.5  1,512.5   218.1 النقدية وما في حكمها 
 76.6   52.2   1.2   -      16.6   -    -    33.2  -    -    -     -   أصول أخرى

 10,051.5   10,957.6   )624.7(  2,659.5    350.4   315.0  86.0  2,948.4  173.3  1,934.7  1,762.7  1,328.3  إجمالي األصول املتداولة

األصول غير املتداولة
 22,053.2   26,653.2   754.8   53.7    785.8  652.8  592.5  1,182.3  97.2  542.7  21,695.8  28.0  أصول ثابتة

 1,035.3   925.9   )8,511.1(  3.3    0.1  15.5  417.1  0.7  9,000.3  استثمارات عقارية 
 2,514.9   1,673.7   951.8   -      -    281.2  2.4  32.6  405.6  الشهرة / أصول غير ملموسة 

 1,521.7   1,753.0   )926.7(  129.0    255.7  26.9  32.1  1,309.3  926.7  أصول أخرى 
 27,125.1   31,005.7   )7,731.2(  186.0    1,041.4   934.1  608.0  1,628.7  129.8  981.1  23,005.2  9,955.0  إجمالي األصول غير املتداولة

 37,176.7   41,963.4   )8,355.9(  2,845.5    1,391.8   1,249.1  694.0  4,577.0  303.1  2,915.9  24,767.9  11,283.3  إجمالي األصول

حقوق امللكية
 2,797.9   2,491.7   )9,899.4(  )678.3(   475.2  324.4  )179.4( )1,188.0( 102.0  1,042.6  4,488.1   8,386.7  حقوق مساهمي الشركة القابضة

 8,152.5   8,579.9   2,721.5   8.6    0.0  )38.9( )12.7( 1,044.1  56.1  300.2  4,512.2  -    حقوق األقلية 
 10,950.4   11,071.7   )7,177.9(  )669.7(   475.2   285.5  )192.2( )143.9( 158.0  1,342.8  9,000.2  8,386.7  إجمالي حقوق امللكية 

االلتزامات املتداولة
 3,441.8   3,304.1   403.7   53.4    48.0  197.6  487.8  292.5  29.4  242.0  1,525.6  افتراض 

 6,396.1   5,348.0   )1,644.2(  149.0    453.5  336.4  303.2  3,044.6  66.0  841.4  617.9  526.7  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 620.5   633.7   34.4   10.4    9.2  20.0  8.2  197.3  34.4  89.2  228.3  مخصصات                                                             

 1,013.4   3,233.4   )543.1(  2,997.1    253.4  526.1  -    التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
 11,471.8   12,519.2   )1,749.3(  3,209.9    764.1   554.0  799.2  4,060.4  129.8  1,172.6  617.9  2,280.6  إجمالي االلتزامات املتداولة

 االلتزامات غير املتداولة
 13,671.8   16,967.6   599.4   4.8    120.7  321.6  -    623.2  198.0  14,478.9  616.0  اقتراض 

 24.5   60.1   )395.9(  294.0    -    75.0  86.9  -    قروض املساهمني 
 1,058.2   1,344.8   367.8   6.4    31.8  13.0  -    37.3  15.3  202.4  670.8  التزامات طويلة األجل 

 14,754.5   18,372.5   571.3   305.3    152.5   409.6  86.9  660.5  15.3  400.4  15,149.8  616.0  إجمالي االلتزامات غير املتداولة
 26,226.3   30,891.7   )1,178.0(  3,515.2    916.6   963.6  886.1  4,720.9  145.1  1,573.1  15,767.7   2,896.6  إجمالي االلتزامات

 37,176.7   41,963.4   )8,355.9(  2,845.5    1,391.8   1,249.1  694.0  4,577.0  303.1  2,915.9  24,767.9  11,283.3  إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

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

 الااني الربع خالل جنيهون ملي 642.5 مقابل %15 بمعدل سااااااانوي نمو وهو ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 740 الطاقة قطاع إيرادا  بلغت

 وهو ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 63.8 واالسااااتهالال واإلهالال والفوائد الضاااارائت خصاااام قبل الت ااااغيلية األرباح وبلغت. 2015 عام من

نع شااركة توازن لتغ ية المصااا اتوفرهالمالفا  ال راعية التي لتأثير التوسااع في اسااتادام الفحم كمصاادر للطاقة عل  أسااعار نظًرا  %6 بنساابة ساانوي انافاض

في  طاقة عربية تأثًرا باضطرابا  القطاع السياحيتباطؤ ن اط توزيع الطاقة الكهربائية تحت مظلة شركة باإلضافة إل  ، والم روعا  كايفة استهالال الطاقة

 . مصر

اإليرادات
(مليون جنيه) 

التشغيلية األرباح
(مليون جنيه)

 

 التغيير 2016الثاني الربع  2015 الثانيالربع  )مليون جنيه بخال  ما يشير إلى غير  ل ( 

 %18 697.5 588.8 طاقة عربية | إيرادات

 (%0.005) 60.2 60.5 ارباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكطاقة عربية | 

 (%21) 42.4 53.7 توازن | إيرادات

 (%53) 3.6 7.6 توازن | ارباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 

  

 ي قطاع الطاقة.تمال اإليرادا  واألرباح الت غيلية لقطاع الطاقة اإلجمالي العام لنتائج شركتي طاقة عربية وتوازن، وهي الم روعا  العاملة الوحيدة ف * 
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قطاع الطاقة
شركة طاقة ) وتوزيع الغاز الطبيعي وتسوي  المنتجا  البترولية  الكهرباتوليد وتوزيع م روعا  تضم استامارا  الطاقة 

  إل  جانت م ااروعا (،)شااركة توازن المالفا وإنتاش الوقود الم اات  من تدوير المالفا  ال راعية والمن لية و (،عربية

 ت ال في حي  التطوير مال ال ركة المصرية للتكرير )تكرير البترول(. ال
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 %62.5 –ملكية شرقة القلعة 
 

2016 عام من الااني الربع خالل %18 سنوي بمعدل عربية طاقة إيرادا  نمو

 الغاز يلقطاع القوي األدا في ضااو   %18 بمعدل ساانوي نمو وهو ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 697.5 عربية طاقة شااركة إيرادا  بلغت

 الضرائت خصم قبل الت غيلية األرباحبلغت و .التوالي عل  %25و %18 سنوي بمعدل يرادا اإل ارتفعت حيث البترولية، المنتجا  وتوزيع وتسوي  الطبيعي

نفس الفترة من خالل  جنيه مليون 60.5 مقابلدون تغيير ملحوظ مقابل  ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 60.2 واالسااااااتهالال واإلهالال والفوائد

 .2015 عام

اإليرادات
(مليون جنيه)

األرباح التشغيلية
(جنيهمليون )

خالل الربع  ال ركة إيرادا  صدارةب ل  ليحتل  ،إيرادا  طاقة عربيةإجمالي من  %56حصة منفردًا عل   البترولية المنتجات وتوزيع تسويق ن اطاستحوذ 

جديدة  محطا  3 لت ااغيل اإليجابي المردودذل   يعكسو .جنيه مليون 393.5 لتبلغ %25 ساانوي بمعدل الن اااط إيرادا  ارتفعت ، حيث2016الااني من عام 

محطا  غاز  7ذل  بما في ، محطة 45 إل عدد المحطا  رتفع إجمالي ا ، حيث2016خالل النصااف األول من عام والغاز الطبيعي  الوقودتموين الساايارا  بل

 زيو  مبيعا نمو  مع ،الااني الربع خالللتر  مليون 201 لتبلغ %24 ساااااانوي بمعدلالبن ين والسااااااوالر  مبيعا ارتفعت ، وبالتالي محطة وقود 38وطبيعي 

الااصاااة الدراساااا  عل  إتمام في الوقت الحالي ال اااركة تعكف و .2015طن خالل الربع الااني من عام  867طن مقابل  1036لتبلغ  %19بنسااابة  الت اااحيم

 جديد قرب مدينة اإلسكندرية.مستودع بدن ا  

 الربع خالل جنيه مليون 120.8 مقابل %7 بنساابة ساانوي انافاض وهو ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 111.9 الكهرباء قطاع إيرادا  بلغت

 جنيه مليون 18.6 لتبلغ %37 ساانوي بمعدل واالسااتهالال واإلهالال والفوائد الضاارائت خصاام قبل الت ااغيلية األرباحك ل   انافضااتو ،2015 عام من الااني

وال سااااايما في منطقة نب  بجنوب ساااااينا ، حيث قامت  ،يالساااااياح قطاعاضاااااطرابا  التأثير تعكس نتائج الربع الااني ، حيث 2016 عام من الااني الربع خالل

لمساااائولين توقعا  ا، غير أن %27 بنساااابة ساااانويتراجع  ووه الجاري، العام من الااني الربع خالل ساااااعة/  وا  كيلو مليون 83.1 وتوزيع بتوليدال ااااركة 

ال ااركة  ع تساااسااتئنا  رحال  الطيرا  الدولي من وإل  شاارم ال ااي . ومع تعافي الن اااط السااياحي بحلول نهاية العام الجاري ر إل  احتمالية ت اايالحكوميين 

أثمر ، بينما سنوا  10تنمية أعمال قطاع الكهربا  من خالل إبرام العقود الجديدة لادما  الت غيل واإلدارة، بما في ذل  عقد مول العرب ال ي تبلغ مدته لحاليًا 

عن فتأ باب التفاوض عل  تحصيل المستحقا  المتأخرة  ،ميجاوا  4ال ي يستهل  حوالي  E-Styrenicsم روع ب 2016مارس استئنا  أن طة اإلنتاش في 

 المستحقا  بعض مقابل المسجلة الماصصا   يادةلأشهر من العام الجاري نظًرا  6لل ركة والتي أثر  بصورة ملحوظة عل  أرباح طاقة عربية خالل أول 

 .م روعذل  المن  تحصيلها إمكانية في الم كوال

 وك ل  المن آ  السكنية، ،مصانع األسمدةالعمال  الصناعيين، وخاصة ملحوظاً في أن طة توزيع الغاز الطبيعي إل   اارتفاعً  ال ركة شهد من جهة أخر  و

 جنيه مليون 161.7 لتبلغ %18 سنوي بمعدل الطبيعي الغاز قطاع إيرادا  نموتحسن وزيادة إمدادا  الغاز الطبيعي المستورد، حيث أثمر ذل  عن في ضو  

سبة  واالستهالال واإلهالال والفوائد الضرائت خصم قبل الت غيلية األرباحفضالً عن نمو ، 2016 عاممن الااني الربع  خالل  جنيه مليون 29.7 لتبلغ %22بن

، مصحوبًا بال يادة 2016 عاممن الااني الربع  خالل مكعت متر مليار 0.9 لتبلغ %5 بنسبةارتفعت  التوزيع معدال  أن إل  اإلشارة وتجدر. الفترة نفس خالل

، 2016من عام الااني الربع  خالل ساااكنية من اااأة ألف 21 بلغوال ي  ،الطبيعي الغاز ب ااابكة ربطها تم التي الساااكنية المن اااآ في عدد  %64السااانوية البالغة 

 .2015مقابل الربع الااني من عام  %32ارتفعت إيرادا  خدمة العمال  بنسبة وبالتالي 
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 التغيير 2016الثاني الربع  2015 الثانيالربع  )مليون جنيه بخال  ما يشير إلى غير  ل (

 (%7) 111.9 120.8 | إيراداتباور طاقة 

 (%37) 18.6 29.6 تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك | ارباحباور طاقة 

 %18 161.7 137.1 | إيراداتطاقة غاز 

 %22 29.7 24.3 | ارباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكطاقة غاز 

 %25 393.5 314.8 | إيراداتطاقة تسويق 

 %49 15.0 10.1 قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك | ارباح تشغيليةطاقة تسويق 

 

 

 

 توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

2016الثاني الربع 

 توزيع الغاز الطبيعي

2016الثاني الربع 

 توزيع المنتجات البترولية

 2016الثاني الربع 

 

  

 

 

 إنشاءات الغاز الطبيعي

2016الثاني الربع 

 محطات الوقودعدد 

2016 الثاني الربع

 

 

 

  

 .من اإلجمالي ألن طة التوزيع والنسبة المتبقية ألن طة التوليد 53% * 

 مليون 158.2
 ات / ساعةو قيلو

 

سنو  انخفاض 

 %9بمعدل 

0.9 
 مليار متر مكعب

 

سنو  بمعدل نمو 

5% 

 

201.3 
 لترمليون 

 

نمو سنو  بمعدل 

24% 

 

21.1 

 الف عميل
 

نمو سنو  بمعدل 

64% 

 

 محطة 45
 

محطة في  39مقابل 

 2015الثاني  الربع 
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 %68.1 –ملكية شرقة القلعة 
 

2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 42.4 لتبلغ %21 توازن شركة إيرادا نافاض ا

نظًرا لتراجع إيرادا  مجموعة األن طة  %21 بنسبة سنوي انافاض وهو ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 42.4 توازن شركة إيرادا  بلغت

 واالستهالال هالالواإل والفوائد الضرائت خصم قبل الت غيلية األرباحوانافضت ك ل   .‹‹إيكارو››وعدم تحقي  أي زيادة ت كر بديرادا  شركة  ‹‹إنتاش››الهندسية 

المالفا   أسعارتافيض في ظل  ‹‹إيكارو››إل  تأثر هامش أرباح شركة بصفة أساسية ويرجع ذل  نفس الفترة،  خالل جنيه مليون 3.6 لتبلغ %53 سنوي بمعدل

 التوسع في استادام الفحم كمصدر للطاقة بين غالبية عمال  ال ركة من الم روعا  الصناعية كايفة االستهالال.مواجهة ل يادة جاذبيتها في  ال راعية

اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 

التشغيلية األرباح
 )مليون جنيه(

 

رغم تراجع إيرادا  توريد المالفا   %5 بمعدل سنوي نمو وهو ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 41.7 ‹‹إيكارو›› شرقة إيرادا  بلغت

الم ت  من المالفا  في ضو  زيادة  بديرادا  توريد الوقود البديل %71، حيث ساهم في تعويض ه ا التراجع ال يادة السنوية البالغة %9ال راعية بنسبة 

 المالفا  حجم زيادةمايو، وك ل   15في عقد مدينة  المن لية المالفا  ومعالجة جمع رسوم ارتفاعالمبيعا  خالل الربع الااني، باإلضافة إل  نمو   ك لاإلنتاش و

 في محافظة الدقهلية. بالطن

مليون جنيه  15.4مقابل  2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 2.6 لتبلغ %83 سنوي بمعدل ‹‹إنتاج›› مجموعة إيرادا  انافضت آخر جانت ومن

انتها  ، وك ل  2015مقارنة بعام  ‹‹إيكارو››الادما  والمعدا  الموردة ل ركتها ال قيقة  إيرادا  انافاضذل  إل   ويرجع ،2015خالل نفس الفترة من عام 

، أو ما يعادل جنيه مليون 10.5الم روع  إيرادا بلغت قد و ه.اكتمال بعد عمان بسلطنة صاللة مدينة في للمالفا  صحي مدفن وإن ا  تصميم م روع مساهمة

 .2015 عام من الااني الربع من إيرادا  %70قرابة 

 

  الزراعية المخلفاتتوريدات  إجمالي

(2016الثاني )الربع 
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38.2  
 طنالف 

 

سنو  بمعدل نمو 

4% 
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%18.9ملكية شرقة القلعة 
 

 2016يونيو  في للتكرير المصريةمن م روع  %87.7 لااستكم

 

 الت غيل بد  إل  ال ركة وتهد . أمريكي دوالر مليار 3.7 استامارية بتكلفة الكبر  القاهرة في متطورة تكرير من أة إقامة عل  للتكرير المصرية ال ركة تعمل

 األوروبية الجودة لمواصفا  المطاب  السوالر من سنويًا طن مليون 2.3 منها الوقود، منتجا  من سنويًا طن مليون 4 تتجاوز إنتاجية بطاقة 2017 عام خالل

Euro-V. شركة العام المقاول إل  2014 مطلع في بالكامل الم روع أرض تسليم تم وقد GS Engineering & Construction Corp، تنفي  معدل وبلغ 

الاقيلة في موقع الم روع ويتم جميع المعدا  تم تركيت  بحلول سبتمبر الماضي، حيث %90، وارتفع ذل  إل  2016يونيو نهاية  في %88 اإلن ائية األعمال

 حاليًا تفكي  األوناش التي تم استادامها خالل مراحل اإلن ا .

 

ومطلع  2016عل  أن يتم استكمال األعمال الميكانيكية تدريجيًا بين أواخر  2016وتتطلع ال ركة إل  بد  اإلنتاش بصورة تجريبية خالل النصف الااني من عام 

   .2016حت  يونيو  (دوالر مليار 2.5) عليها المتف  القروض ح مة إجمالي من دوالر مليار 1.8 قدرها مبالغ بسحت قامت ال ركة، علًما بأن 2017
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قطاع النقل والدعم اللوجيستي 
 

النقل النهري والدعم إدارة الموانئ البحرية في مصااار وم اااروعا  م اااروعا  تضااام اساااتامارا  النقل والدعم اللوجيساااتي 

سك  ) ندافي كينيا وأوغ يةالسك  الحديد، وشبكة ()شركة نايل لوجيستيكس اللوجيستي في مصر والسودان وجنوب السودان

.2016وقد تم تصنيف شركة ريفت فالي ضمن العمليا  غير المستمرة اعتباًرا من الربع األول من عام  (.حديد ريفت فالي

 

 والت غيلي المالي األدا 

وذل  بفضاال ارتفاع مساااهمة شااركة جنوب السااودان  ،2016 عام منالااني  الربعخالل  جنيه مليون 28.9لتبلغ  لوجيسررتيكس نايل شرررقة إيرادا تضاااعفت 

 الالواإله والفوائد الضاارائت خصاام قبل الت ااغيلية األرباح وبلغت. ال شااي  خالل العام الماضاايمقابل مليون جنيه(  5.5مليون دوالر ) 0.63للنقل النهري إل  

 . الماضي العام من نفسها الفترة خالل جنيه مليون 5.5خسائر ت غيلية بقيمة  مقابل جنيه مليون 0.1 واالستهالال

 

 

 %67.6 –ملكية شرقة القلعة 
 

2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 28.9 لتبلغ %98 سنوي بمعدل لوجيستيكس نايلشركة إيرادا  نمو 

اإليرادات
(مليون جنيه) 

التشغيليةاألرباح 
 (مليون جنيه)

 .الماضااي العام منأشااهر  6أول  مقابل %37 بمعدل ساانوينمو  وهو ،2016 عام منالنصااف األول  خالل طن ألف 499 والتفريغ التحميل انشررطة حجم بلغ

ألف طن فقط خالل الربع الااني من عام  83مقابل  ،ألف طن 227مرا  ليبلغ  3بنحو  والتفريغ التحميل أن اااااااطة حجموخالل الربع الااني منفردًا تضااااااااعف 

ة في بد  األن طة الت غيلياإليجابي لمردود الجانت إل   الدوالرية، السيولة نقص ظل في الواردا  حركة تباطؤقدرة ال ركة عل  تجاوز  ذل  ويعكس .2015

شااااهر حيث تم التعاقد مع عمال  جدد عل  مدار أ ،، فضااااالً عن سااااع  ال ااااركة بصاااافة مسااااتمرة إل  تنويع قاعدة العمال 2015مينا  األدبية اعتباًرا من يونيو 

 النصف األول من العام الجاري.

 ألف 11.3ليبلغ  %28بنسااابة  المنقولة الحاويا  عددانافض  حيث بورساااعيد، مينا ب الحاويات نقل انشرررطةنايل لوجيساااتيكس تباطؤ  د ومن جهة أخر  شاااه

غير أن حجم أعمال  (،حاوية 4335) 2016خالل شاااهر يناير  المنقولة الحاويا بعدد ، رغم تحقي  زيادة قياساااية 2016 عام من األولالنصاااف  خالل حاوية
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أحد  حن والسفن إحد  بين كبير الحقاً باضطراب حركة الواردا  في ظل نقص السيولة الدوالرية. ومن جهة أخر  فدن وقوع حادث تصادم   ال ركة تأثر

وبالتالي حدوث حالة التكدس ونقص المراسااي المتاحة للساافن وصاانادل نقل الحاويا . وخالل الربع المينا  أد  إل  تعطيل العمل في  بورسااعيد مينا األوناش ب

 .2015حاوية خالل الربع الااني من عام  9437مقابل  %71وهو انافاض بنسبة  حاوية ألف 2699 المنقولة الحاويا  عددالااني منفردًا بلغ 

 

 نشاط التحميل والتفريغ

  إجمالي الحمولة بالطن

(2016الثاني )الربع 

  المنقولة الحاويات عدد

 

(2016الثاني )الربع 

 

  

227 
 الف طن

 

سنو  بمعدل نمو 

174% 

 

2699 
 حاوية 

 

سنو  بمعدل  انخفاض

71% 
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التعدين قطاع 
 

 أسكوم ركةش م روعا  مظلتها تحت تضم والتي الجيولوجية، والادما  للتعدين أسي  شركة التعدين قطاع استامارا  تضم

 السج وشركة ميتال ، بري يوس أسكوم وشركة والكيماويا ، الكربونا  لتصنيع أسكوم وشركة ،(المحاجر إدارة ن اط)

 اعتباًرا ةالمالي نتائجها ضمن بالكامل أسكوم مي انية تجميع القلعة شركة وبدأ  .السودان أسكوم وشركة العازلة، للمواد روال

.نفسهالربع الاالث من العام  ابتداً  منتجميع قائمة الدخل أيًضا   بدأ بينما ،2015 عام من الااني الربع من

 

والت غيلي المالي األدا 

 الربع خالل جنيه مليون 199.8 مقابل %7هو انافاض سااانوي بنسااابة و ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 185.3 أساااكوم شاااركة إيرادا  بلغت

 ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 13.4 واالسااااتهالال واإلهالال والفوائد الضاااارائت خصاااام قبل الت ااااغيلية األرباح وبلغت. 2015 عام منالااني 

 %23نسبة بارتفعت والكيماويا   الكربونا  لتصنيعوتجدر اإلشارة إل  أن مبيعا  شركة أسكوم . الماضي العام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 17.4 مقابل

ألف طن خالل العام الماضااي، بينما تراجعت مبيعا  ن اااط إدارة المحاجر في مصاار لتبلغ  64.2مقابل  2016خالل الربع الااني من عام ألف طن  78.9لتبلغ 

.%10، وهو انافاض سنوي بنسبة 2015مليون طن خالل الربع الااني من عام  8.3مليون طن مقابل  7.5

 

 

 

 

 %54.7 –ملكية شرقة القلعة 
 

 %7، وهو انافاض سنوي بمعدل 2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 185.3 أسكوم إيرادا بلغت 

 اإليرادات
)مليون جنيه(

التشغيلية األرباح
)مليون جنيه(
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 الثانيالربع  )مليون جنيه بخال  ما يشير إلى غير  ل (

2015 

الثاني الربع 

2016 

 التغيير

 %22 5.2 4.3 اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات )مليون دوالر امريكي(

اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر امريكي(
0.6 1.2 93% 

 %27 1.7 1.4 دوالر امريكي( جالس روك | اإليرادات )مليون

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

 دوالر امريكي(
(0.1) (0.4) 193% 

 (%18) 90.0 109.4 نشاط إدارة المحاجر في مصر | اإليرادات 

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

 واالستهالك
11.2 3.4 (70%) 

 (%10) 34.5 38.5 نشاط إدارة المحاجر خارج مصر | اإليرادات 

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

 واالستهالك
(6.3) 0.5 - 

 

 4.3مقابل  %22بمعدل ، وهو نمو ساانوي 2016من عام  الاانيمليون دوالر خالل الربع  5.2 لتصررنيع الكربونات والكيماويات شرررقة اسرركومبلغت إيرادا  

طقة الاليج بمنللطلت النمو المرتفع  استغاللرك  ال ركة عل  تحيث  مبيعا  بأسوال التصديرالو ، فيما يعكس نم2015مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام 

 .%23، ب يادة سنوية قدرها 2016من عام  الاانيألف طن خالل الربع  78.9ل جنوب أفريقيا. وعل  ه   الالفية بلغت مبيعا  ال ركة وأسوا

. وبلغت األرباح %18، وهو انافاض سااااااانوي بمعدل 2016من عام  الاانيمليون جنيه خالل الربع  90 في مصررررررررخدمات إدارة المحاجر وبلغت إيرادا  

مليون جنيه  11.2مقابل  %70، وهو انافاض ساانوي بنساابة نفس الفترةمليون جنيه خالل  3.4الت ااغيلية قبل خصاام الضاارائت والفوائد واإلهالال واالسااتهالال 

خالل الربع  %10بمعدل سنوي  انشطة وخدمات إدارة المحاجر خارج السوق المصر إيرادا   انافضت. ومن جانت آخر 2015من عام  الاانيخالل الربع 

من العام  الاانيمليون جنيه خالل الربع  0.5لتبلغ ارتفعت األرباح الت غيلية قبل خصم الضرائت والفوائد واإلهالال واالستهالال غير أن ، 2016من عام  الااني

ويعكس نمو األرباح الت غيلية تغير أسلوب احتساب األرباح الناتجة . الماضيمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  6.3الجاري مقابل خسائر ت غيلية قدرها 

صم الضرائت خ عن فرول سعر الصر  بالسودان، والتي يعتبرها مراقت الحسابا  ج ً ا من أرباح الن اط وبالتالي تم احتسابها ضمن األرباح الت غيلية قبل

 .2015عام  والفوائد واإلهالال واالستهالال اعتباًرا من الربع األخير من

، تمتل  شاااااااركة أساااااااكوم عدة امتيازا  في الساااااااودان وأثيوبيا للتنقيت عن ال هت والفضاااااااة والنحاس. وقد أثمر  أعمال الحفر التعدينب نشرررررررطة وفيما يتعل  

ت اااا  من برز إمكانية تحقي  اكواالساااتك اااا  في امتياز غرب أثيوبيا عن تحقي  نتائج واعدة جدًا، حيث قامت ال اااركة بدصااادار تقرير الاروة المعدنية وال ي ي

جرام للطن. وتعمل أسااكوم ك ل  عل  مواصاالة األن ااطة االسااتك ااافية وك ل  إعداد دراسااا  الجدو  الوافية من  1.5مليون أوقية بواقع  1.5ال هت يربو عل  

 .أجل الحصول عل  تراخيص التنقيت وإطالل م روعها إلنتاش ال هت

 

 الكيماوياتو الكربونات لتصنيع اسكوم مبيعات

(2016الثاني )الربع 

  مصر في المحاجر إدارة نشاط مبيعات

(2016الثاني )الربع 

 

  

78.9 

 طنالف 

 

نمو سنو  بمعدل 

23% 

 

7.5 
 مليون طن

 

سنو  انخفاض 

 %10بمعدل 
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والت غيلي المالي األدا 

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

 من الااني الربع خالل جنيه مليون 511.4 مقابل ،%13 بمعدل سنوي نمو وهو ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 579.3 القابضة أسي  مجموعة

 92.4مقابل مليون جنيه  54.2لتبلغ  %41سنوي بمعدل انافضت األرباح الت غيلية قبل خصم الضرائت والفوائد واإلهالال واالستهالال  ، غير أن2015 عام

اطوط اإلنتاش بتأثير األعطال المتكررة إل  رغم نمو إيرادا  الربع الااني الت غيلية رباح انافاض األ رجعويالماضي. مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام 

 شركة ، علًما بأنمصنع زهانة بالج ائرالترميما  وأعمال الصيانة في ، إل  جانت إجرا  الطاقة في السودانتكلفة ارتفاع  ، وك ل أسمنت التكاملفي مصنع 

 مقابل «قنا – لنسمنت مصر» شركة في حصتها ببيع القابضة أسي  مجموعة قامت حيث ،2015 عام خالل األسمنت قطاع في استاماراتها بتقليصقامت  القلعة

 .تقريبًا جنيه مليار مقابل «الجاه ة للارسانة أسي »و «المنيا أسي » شركتي من التاارش وك ل  تقريبًا، جنيه مليون 700

 

 %69.2 –ملكية شرقة القلعة 
 

اإليرادات | اسي  القابضة
 (مليون جنيه) 

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

األسمنت من خالل  إنتاشواإلن ا ا  مجموعة أسي  القابضة، والتي ت مل م روعا   تضم استامارا  قطاع األسمنت

تحت اإلن ا (  –وشركة دجلفا  ،التكامل / في الج ائر: شركة زهانه أسمنتشركة أسي  لنسمنت )في السودان: 

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

شركة أسنبرو(.
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 %59.9 –اسي  القابضة ملكية 
 

 التكامل سمنتأ مصنعفي  نتاشزيادة اإل بفضل 2016 عام من الااني الربع خالل %19معدل سنوي ب ترتفع لنسمنت أسي  إيرادا 

اإليرادات | اسي  لألسمنت
 (مليون جنيه) 

األرباح التشغيلية | اسي  لألسمنت
 (مليون جنيه)

 

 

 المنيا أسي  شركتي ائجنت استبعاد تم ،الماضي العام من الااني الربع بنتائج مقارنتها وتيسير دقي  ب كل لألسمنت اسي  ل ركة والت غيلي المالي األدا  لقياس

 النصف خالل منهم التاارش عمليا  بدتمام القلعة شركة قيام ضو  في ،2015 عام من الااني الربع نتائج من قنا – لنسمنت ومصر الجاه ة للارسانة سي أو

 في نتلنساام زهانه وشااركة السااودان في التكامل أساامنت شااركة نتائج تتضاامن لنساامنت أسااي  ل ااركة المالية القوائم أصاابحت وبالتالي. 2015 عام من الااني

 .التابعة ال ركا  أرباح من القلعة شركة حصة في ستنعكس زهانه شركة نتائج بأن علًما فقط، الج ائر

ارتفاع حجم اإلنتاش بنساابة  بفضاال ،%4 بمعدل ساانوي نمو وهو ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 265.7 التكامل اسررمنت مصررنع إيرادا  بلغت

لتأثر مليون جنيه، نظًرا  40.5لتبلغ  %32انافضاات األرباح الت ااغيلية قبل خصاام الضاارائت والفوائد واإلهالال واالسااتهالال بنساابة رغم ذل  و ،%13ساانوية 

ل  ارتفاع تكلفة إ، باإلضافة طوط اإلنتاش ب كل متكررتوقف خبنقص السيولة الدوالرية وبالتالي عدم القدرة عل  شرا  قطع الغيار مما أد  إل  التكاليف هيكل 

 األفران بعد توقف خطوطر عمليا  تسااااااين اتكروك ل  بديل  وقودكالكوال فحم تقليص االعتماد عل  نتيجة  2016ااني من عام خالل الربع الالوقود لكل طن 

 ،الصاايانة. وقد نجأ مصاانع أساامنت التكامل في التغلت عل  بعض الم ااكال  الفنية باط إنتاش الكلنكر ةتكلفوارتفاع اسااتهالال الوقود زيادة مما أد  إل  اإلنتاش 

 يتم حاليًا إجرا  الصيانا  لطاحونة األسمنت بالمصنع.و

، 2016من عام خالل الربع الااني  مليون جنيه 87.3لتبلغ  %25الج ائر بمعدل سااااااانوي في  مصرررررررنع زهانة لألسرررررررمنتإيرادا  تراجعت ومن جهة أخر  

مليون جنيه خالل نفس الفترة، نظًرا  23.8لتبلغ  %62وصاااحت ذل  انافاض األرباح الت ااغيلية قبل خصاام الضاارائت والفوائد واإلهالال واالسااتهالال بنساابة 

 خالل أبريل الماضي، مما أد  إل  تراجع حجم اإلنتاش وارتفاع مصروفا  الصيانة. الترميما  وأعمال الصيانةإلجرا  

 

الثاني الربع  )مليون جنيه بخال  ما يشير إلى غير  ل (

2015 

الثاني الربع 

2016 

 التغيير

 %4 265.7 256.2 أسمنت التكامل | اإليرادا 

 (%32) 40.5 59.6 أسمنت التكامل | األرباح الت غيلية قبل خصم الضرائت والفوائد واإلهالال واالستهالال

 (%25) 87.3 116.9 *| اإليرادا زهانه لنسمنت 

 (%62) 23.8 63.1 *| األرباح الت غيلية قبل خصم الضرائت والفوائد واإلهالال واالستهالالزهانه لنسمنت 

 تقوم ال ركة بتجميع حصتها من أرباح / خسائر شركة زهانه لنسمنت باستادام أسلوب حقول الملكية 
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  زهانهإجمالي مبيعات األسمنت | 

(2016الثاني الربع )

 إجمالي مبيعات األسمنت | التكامل

(2016الثاني الربع )

 

 

0.19 

 مليون طن

 

سنو  انخفاض 

 %21بمعدل 

 

 

0.21 

 طن مليون

 
سنو  بمعدل نمو 

13% 
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 %99.9 –اسي  القابضة ملكية 
 

 

 2016الربع الااني من عام خالل  %3، بمعدل انافاض سنوي للهندسة أسي  شركة إيرادا  مليون جنيه 163

إيرادات | اسي  للهندسة
 (مليون جنيه)

األرباح التشغيلية | اسي  للهندسة
 (مليون جنيه) 

 

 

. أشهر ثالثة كل خالل طن مليون 3.4 يعادل وبما المصري السول في سنويًا طن مليون 13.5 اإلنتاجية طاقتها تبلغ أسمنت مصانع للهندسة اسي  شرقة تدير

 الااني الربع خالل طن مليون 3 مقابل %13 بمعدل ساانوي انافاض وهو ،2016 عام من الااني الربع خالل أساامنت طن مليون 2.6 بدنتاش ال ااركة قامت وقد

ألف طن، علًما  450و 400، وبالتالي تراجع حجم اإلنتاش بما بتراوح بين التي تديرهاالم روعا  بواحد من اإلنتاش  وطخطأحد نظًرا لتوقف  الماضي العام من

. 2016 ر  حت  نهاية ساابتمباسااتمرارالمتوقع و ،لتعويض عن توقف اإلنتاش تسااتح  افي الوقت ذاته البأن ال ااركة غير مساائولة عن توقف خط اإلنتاش ولكنها 

الربع عن إيرادا   %8بنساابة  اانافاضااً يمال ذل  و الجاري، العام من الااني الربع خالل %3 نويساا بمعدل للهندسااة أسااي  إيرادا  تراجعت الالفية ه   وعل 

رتفاع تكلفة ا باإلضاااافة إل ، طبيعة هيكل التكاليف ال ي يساااتند إل  مجموعة من العناصااار الاابتةنظًرا ل ةملحوظوبالتالي تأثر هامش األرباح بصاااورة السااااب ، 

 زيادة األجور وارتفاع أسعار قطع الغيار في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدوالر.المبيعا  من  مطلع العام الجاري، وال سيما في ظل 

 مشروعات إنتاج الكلنكر

(2016من عام الثاني الربع )
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2.62 

 مليون طن

 

سنو   انخفاض

 %13بمعدل 
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 %99.9 –اسي  القابضة ملكية 
 

 2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 74.2 لتبلغ %38بمعدل سنوي  أرسكو إيرادا تراجع 

ارسكو| اإليرادات 
 (مليون جنيه)

األرباح التشغيلية | ارسكو
 (مليون جنيه)

 

ن غالبية أعمال الربع الااني نظًرا أل %38بنساااابة  ساااانوي انافاض وهو ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 74.2 ارسرررركو شرررررقة إيرادا  بلغت

طلت تركيت تتبالتعقيد وعادة ما تتسااام الم اااروعا  علًما بأن تل  كهربا ، لصاااالأ عدد من محطا  توليد الالمعدنية  تنفي  الم اااغوال  ا تعاقدعل  اقتصااار  

وتجدر اإلشاااااارة إل  أن انافاض اإليرادا  وارتفاع التكاليف . الم يد من الوقت مع انافاض اإليرادا  لكل طنالعديد من األج ا  المعدنية وبالتالي اساااااتهالال 

هالال ب ااكل السااتمصااحوبًا بتعطل إن ااا  طاحونة الفحم في مصاانع أسااي  المنيا، قد أد  إل  تراجع األرباح الت ااغيلية قبل خصاام الضاارائت والفوائد واإلهالال وا

 ةطالبلمكما تعت م ا لم روع بمصنع أسي  المنياال منية لمدة ال ركة غير مسئولة عن التأخيرا  وإطالة اللااني من العام الجاري، غير أن ملحوظ خالل الربع ا

 االنتها  من تنفي  الم روع.عند التكاليف بالتعويض عن فارل 

 

 المشروعات المتعاقد على تنفيذها

 (2016من عام الثاني الربع ) 
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 مليون جنيه

 

سنو   انخفاض
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 األغذيةمشروعات في حيز التخارج: 

 اإلشاارة وتجدر(. ال راعي اإلنتاش) الساودان وجنوب الساودان في وفرة وشاركة( واألغ ية ال راعة) مصار في ج ور مجموعة األغ ية قطاع اساتامارا  تضام

 الداخلية ضااااعواألو الساااياساااية األزمة نتيجة ال اااركة تواجه التي الت اااغيلية للتحديا  نظًرا التقرير ه ا من وفرة شاااركة نتائج باساااتبعاد القلعة شاااركة قيام إل 

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

 عدة من بالتاارش قيامها عن 2015 عام خالل القلعة أعلنت ،التاارشفي حي   االساااااااتامارا  من األغ ية قطاع باعتبار القلعة شاااااااركة إدارة قرار ضاااااااو  في

 شركةو «المصريين» الغ ائية للصناعا  أكتوبر مصر شركةفي السودان، و المتكاملة للحلول الرشيدي شركةبما في ذل   ج ور، لمجموعة تابعة م روعا 

 «إنجوي» الغ ائية للصاااناعا  النيل شاااركة أساااهم من %100 البالغة حصاااتها كامل لبيع اتفال ج ور مجموعةأبرمت كما  المي ان الرشااايدي حلويا  مصاااانع

 . ال راعية المنتجا  تصدير في المتاصصة «للتنمية االقتصادية الدولية العجي ي» وشركة والعصائر، الحليت إنتاش في المتاصصة

 

%54.9 –شرقة القلعة ملكية 

 2016 عام منالااني  الربع خاللمليون جنيه  11.4تبلغ  الت غيلية واألرباح جنيه مليون 226 ج ور مجموعة إيرادا  بلغت

اإليرادات المجمعة | جذور
 (مليون جنيه) 

األرباح التشغيلية المجمعة | جذور
 (مليون جنيه)

 

مليون جنيه خالل الربع الااني من عام  226.8تغيير ملحوظ مقابل ودون  ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 226 جذور مجموعة إيرادا  بلغت

 هالالواإل والفوائد الضااااااارائت خصااااااام قبل الت اااااااغيلية األرباحمدخال  اإلنتاش إل  انافاض غيرها من و األعال  الحيوانيةبينما أد  ارتفاع تكلفة  ،2015

من  %70وبما أن األلبان تمال أكار من . 2015الربع الااني من عام  خالل مليون جنيه 25.7مليون جنيه مقابل  11.4لتبلغ  %56 ساانوي بمعدل واالسااتهالال

لي زيادة وبالتا إيرادا  م ارع دينا، فدن ال ااركة تاطط إل  اساات راع األعال  الحيوانية خالل موساامي ال ااتا  والصاايف، بدالً من االكتفا  بالموساام الصاايفي،

 .ا األسعار والتوريدباضطرابا  د من تأثرها قدرتها عل  تحقي  االكتفا  ال اتي والح

 

 الثانيالربع  )مليون جنيه بخال  ما يشير إلى غير  ل (

2015 

الثاني الربع 

2016 

 التغيير

 %8 132.3 122.5 اإليرادات|  دينا مزارع

 (%39) 20.2 33.2 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  دينا مزارع

 %14 42.1 36.9 اإليرادات|  األلبان لمنتجات االستثمارية

 %6 7.2 6.8 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  األلبان لمنتجات االستثمارية

 (%21) 58.4 73.8 اإليرادات|  والتجارة للخدمات العربية

 --  (5.2) 2.5 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  والتجارة للخدمات العربية
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 خالل جنيه مليون 122.5 مقابل %8وهو نمو سااااااانوي بمعدل  ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 132.3 دينا مزارع إيرادا  بلغت 

لتبلغ  %39غير أن األرباح الت ااغيلية قبل خصاام الضاارائت والفوائد واإلهالال واالسااتهالال انافضاات بمعدل ساانوي  الساااب ، العام من الااني الربع

بسااابت نقص السااايولة الدوالرية، مما دفع ال اااركة  األعال  الحيوانيةمليون جنيه خالل الربع الااني من العام الجاري، نظًرا الرتفاع أساااعار  20.2

األعال  المستوردة.حصة محليًا وتقليص المست رعة   األعال  االعتماد علزيادة نسبة إل  

 اإليرادا  غتبل وقد. المحلي بالسول رواًجا األكار عالمتها تحت دينا م ارع تنتجه ال ي الحليت بتسوي  األلبان لمنتجات االستثمارية الشرقة تقوم 

 والفوائد الضرائت خصم قبل الت غيلية األرباح ك ل  وارتفعت ،%14 بمعدل سنوي نمو وهو ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون 42.1

 دأ وب المنتجا  باقة عيبتنو تقوم ال ركة أن إل  اإلشارة وتجدر. الفترة نفس خالل جنيه مليون 7.2 لتبلغ %6 سنوي بمعدل واالستهالال واإلهالال

سوال اخترال بالفعل من إجمالي إيرادا  ال ركة خالل الربع الااني من عام  %3علًما بأن مبيعا  الجبن مالت ، الجبن إنتاش في التوسع بعد جديدة أ

، وهو ما يعكس المي ة التنافسااااااية التي تحظ  بها ال ااااااركة حيث تقدم البديل المحلي عالي 2015فقط خالل نفس الفترة من عام  %1، مقابل 2016

 لة الدوالرية في السول.الجودة في حين يتعار مستوردو الجبن بأزمة نقص السيو

 58.4 لتبلغ %21 ساانوي بمعدل ال ااركة إيرادا  انافضاات وقد. دينا م ارع سااوبرماركت ساالساالة بددارة والتجارة للخدمات العربية الشرررقة تقوم 

 5.2 بقيمة واالسااتهالال واإلهالال والفوائد الضاارائت خصاام قبل ت ااغيلية خسااائر ال ااركة تكبد كما  ،2016 عام من الااني الربع خالل جنيه مليون

.2015ع الااني من عام ربمليون جنيه خالل ال 2.5مقابل أرباح ت غيلية قدرها  جنيه مليون

 

 مبيعات االستثمارية لمنتجات األلبان

 (2016من عام الثاني الربع )

 

 مبيعات مزارع دينا 

 (2016من عام الثاني الربع )

 

 قطيع مزارع دينا

 (2016من عام الثاني الربع )

 

 

 

 

 .حلوببقرة  7518ت مل  * 

 طن 3957
 

سنو  بمعدل نمو 

10% 

طن الف  16.7

 )حليب خام(

 

سنو  بمعدل انخفاض 

10% 

 الف 15.5
 بقرة

 

سنو  بمعدل  انخفاض

2% 
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)إبراء الذمة القانونية(التطلعية البيانات 
 يراتوالتقد التوقعات على ت سيسها تم حيث تاريخية، حقائق تعد ال الوثيقة هذه في الواردة البيانات

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

 إلى اإلشارة ويجب. مفرط بشكل عليه االعتماد ينبغي وال اخرى، وعوامل مؤقدة، وغير مؤقدة ومخاطر

 حديدهات ويمكن" المستقبلية البيانات" او" األهدا " تشكل الوثيقة هذه في الواردة المعلومات بعض ان

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

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

 تل  عن جوهريا تختلف قد القلعة لشرقة الفعلي األداء او النتائج او الفعلية األحداث وقذل . المشابهة

 اطرالمخ بعض على القلعة شرقة اداء ويحتو . المستقبلية البيانات او االهدا  هذه مثل تعكسها التي

 .والشكوك

 

 

 CCAP.CAقود التداول في البورصة المصرية 

 ارقام عالقات المستثمرين

 القاضي عمرو/  األستاذ

 المستامرين عالقا  رئيس

akadi@qalaaholdings.com 

    :4440 2791 2 20+ 

    :4448 2791 2 20+ 

 درويش تامر/  األستاذ

 المستامرين عالقا  مسئول

tdarwish@qalaaholdings.com 

    :4440 2791 2 20+ 

    :4448 2791 2 20+ 

 

 

هيكل مساهمي شرقة القلعة

 (2016 يونيو 30 من اعتباًرا)

 CCAP.CA المصرية البورصة قود

 1.820.000.000 األسهم عدد

 401.738.649 ممتازة اسهم

 1.418.261.351 عادية اسهم

 جنيه مليار 9.1 المدفوع المال راس
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