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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 اإلدارة مجلس تقرير

 2017 سبتمبر 30 في المنتهية المالية الفترة نتائج تعلن القلعة شركة

 (2017 الثالث)الربع  المجمعة الدخل قائمة|  الرئيسية المؤشرات

 اإليرادات

 مليار جنيه 2.5

 (2016من عام  الثالثخالل الربع  ممليار ج 1.8) 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 مليون جنيه 253.6

 (2016 عام من الثالث الربع خالل جم مليون 89.9)

 صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية
 جنيه ونملي 311.7

 (2016من عام  الثالثخالل الربع  ممليون ج 214.5)

 (2017 أول تسعة أشهر) المجمعة الدخل قائمة|  الرئيسية المؤشرات

 اإليرادات

 مليار جنيه 6.9

 (2016من عام تسعة أشهر خالل أول  ممليار ج 5.3) 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 مليون جنيه 586.8

 (2016 عام من أول تسعة أشهر خالل جم مليون 328.5)

 صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية
 جنيه ارملي 3.4

 (2016من عام  أول تسعة أشهرخالل  ممليون ج 773.6)

 (2017 سبتمبر 30) المجمعة الميزانية|  الرئيسية المؤشرات

 إجمالي األصول

 مليار جنيه 72.8

 (2016نهاية عام  جممليار  73.2)

 إجمالي حقوق الملكية

 مليار جنيه 11

 (2016 عام نهاية جم مليار 16.5 مقابل)
 

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

 .الحسابات مراقب السيد وتقرير 2017 سبتمبر 30 في المنتهية المالية للفترة والمستقلة المجمعة المالية القوائم باعتماد اإلدارة مجلس وقام

 

 عربية طاقة شننننننركتي إيرادات نمو بفضننننننن  %38 بمعدل سنننننننو  نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليار 2.5 اإليرادات بلغت وقد

 الربع خاللمليون جنيه  311.7 بقيمة خسننائر صننافي الشننركة وتمبدت. أسننموم وشننركة القابضننة أسنني  لمجموعة القو  األداء إلى باإلضننافة وتوازن،

 لأو وخالل. الصننر  أسننعار فروق وكذل  المشننروعات أحد بيع عن خسننائر بتسننجي  مصننحوبًا الفائدة مصننروفات الرتفاع نظًرا 2017 عام من الثالث

سعة شهر ت سبب جنيه مليار 3.4 الخسائر صافي بلغ حين في ،%28.3 سنوية بزيادة جنيه مليار 6.9 اإليرادات بلغت 2017 عام من أ سجي  ب  تملفة ت

 عن عمالاأل نتائج بتقرير المعلومات من المزيد معرفة يممن) كينيا في وايز ري  أفريما شنننننركة أصنننننول على تقريبًا جنيه مليار 3.2 قدرها اضنننننمحالل

 (. 2017 يونيو 30المالية المنتهية في  فترةال

 

 عرض ثم ،2017 سننننننبتمبر 30 في المنتهية المالية للفترة المجمعة النتائج على اإلدارة وتعليق والتشننننننغيلية المالية المؤشننننننرات أبرز عرض يلي وفيما

 عبر القلعة لشنننركة الماملة المالية القوائم تحمي  ويممن. 2017 عام من الثالث الربع ومسنننتجدات لنتائج اإلدارة وتحليالت المتممة لإليضننناحات إضنننافي

 ir.qalaaholdings.com: اإللمتروني الموقع زيارة
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  المؤشرات المالية والتشغيلية

  يار 2.5 القلعة شررررررر ة إيراداتبلغت ثالث الربع خالل جنيه مل  نمو وهو ،2017 عام من ال

 .2016 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليار 1.8 مقابل %38 بمعدل سنوي

 الطاقة السننننننتثمارات والتشننننننغيلي المالي األداء مؤشننننننرات تحسننننننن اإليرادات نمو يعمس

سبة المجمعة اإليرادات صدارة الطاقة قطاع احت  حيث واألسمنت،  من %55 مساهمة بن

 .%27 بنسبة األسمنت قطاع ويليه الثالث، الربع إيرادات إجمالي

 الربع خالل القلعة إيرادات نمو معدل من %66 بنحو عربية طاقة شننننننركة سنننننناهمت وقد

 عن تدريجًيا الدعم برفع الحمومة لقرار اإليجابي التأثير بفضننننننن  2017 عام من الثالث

 معدل من %15 حوالي إلى توازن شنننركة مسننناهمة ارتفعت كما .األسنننعار زيادةو الطاقة

 البننديلننة الطنناقننة حلول على الطلننب نمو ضننننننوء في الفترة نفس خالل القلعننة إيرادات نمو

 .عمان سلطنة في لتوازن التابعة «عمان إنتاج» لشركة القو  األداء إلى باإلضافة

 نمو ضننوء في القابضننة أسنني  لمجموعة اإليجابية المسنناهمة ارتفعت األسننمنت قطاع وفي

  أسي بشركة اإلدارة تتقاضاها التي األتعاب وارتفاع التمام  أسمنت بمصنع اإلنتاج حجم

 التنافسنننية الميزة من االسنننتفادة تعظيم أسنننموم شنننركة واصنننلت آخر جانب ومن. للهندسنننة

 والتعدين األسمنت استثمارات ساهمت الخلفية هذه وعلى. الدوالر  العائد ذات لصادراتها

  .2017 عام من الثالث الربع خالل القلعة إيرادات نمو معدل من %19 بحوالي

 15.8 لتبلغ %78 سررنوي بمعدل والشررقيقة التابعة الشررر ات أرباح من القلعة حصررة ارتفعت 

 زهانة بمصررنع اإلنتاجي النشررا  تحسررن بفضررل ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون

  .بالجزائر لألسمنت أسيك لشر ة التابع

 مليون 253.6 واالسررررتهالك واإلهالك والفوائد الضرررررائب خصررررم قبل التشررررغيلية األرباح بلغت 

 األدا  ضررررررو  في %182 بمعدل سررررررنوي نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه

 لألسمنت أسيك شر تي و ذلك ،"عمان إنتاج" التابعة وشر تها توازن لشر ة القوي التشغيلي

 .وأسكوم

 وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 281.6 البنكية الفائدة مصررررروفات بلغت 

 القلعة ديون على 2016 نوفمبر خالل الجنيه تعويم لتأثير نظًرا %91 بمعدل سررررررنوي ارتفاع

 .األمريكي بالدوالر المقومة

 الثالث الربع خالل جنيه مليون 93.8 القلعة شننننركة قوائم على الدائنة الفائدة دخ  بلغ وقد

 شنننركة من اإليجابية المسننناهمة بفضننن  %184 بمعدل سننننو  نمو وهو ،2017 عام من

 نفس خالل المدينة الفائدة مصننننروفات ارتفاع أثر تقلي  في ذل  سنننناهم حيث عربية، طاقة

 .الفترة

 مليون جنيه خالل الربع الثالث  103.1القلعة خسائر من بيع االستثمارات بقيمة شر ة  سجلت

بشررررررر ة أسرررررركوم  %64.46على خلفية قيام أسرررررركوم ببيع حصررررررتها البالغة  2017من عام 

 .2017في يوليو  Allied Gold Corpبريشيوس ميتالز إثيوبيا إلى شر ة .

 جنيه، مليون 101.7 بقيمة محاسبية خسائر صافي إثيوبيا ميتالز بريشيوس أسموم تمبدت

 تمامإ منذ إثيوبيا ميتالز بريشننيوس أسننموم نتائج تجميع عن توقفت أسننموم شننركة بأن علًما

 بند تحت المذكور الشنننننركة أعمال نتائج من حصنننننتها تسنننننج  مازالت ولمنها البيع عملية

 .والشقيقة التابعة الشركات خسائر/أرباح

 2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 6.9 المسررررررتمرة غير العمليات خسررررررائر بلغت، 

 .الماضي العام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 119 مقابل ملحوظ تحسن وهو

 

 اإليرادات
 مليون جنيه()
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 الربع خالل جنيه مليون 101.4 بقيمة الصرررر  أسرررعار فروق خسرررائر القلعة شرررر ة جلتسررر 

 بالدوالر المقوم التكامل أسرررررمنت مصرررررنع قرض تأثير ذلك يعكس حيث ،2017 عام من الثالث

 من الجزائر في دجلفا أسرررررمنت مشرررررروع بيع صرررررفقة عائدات تحويل إلى باإلضرررررافة األمريكي،

 .القلعة لشر ة المجمعة القوائم على تسجيلها قبل األمريكي الدوالر إلى الجزائري الدينار

جدير بالذكر أن مماسننننب فروق أسننننعار الصننننر  التي حققتها شننننركة أسنننني  من قرض 

تمبدها التي سنناهمت في تعويأ أثر ارتفاع خسننائر فروق أسننعار الصننر  قد المسنناهمين 

 خالل الربع الثالث. ومن جانب آخر دجلفا أسمنت مشروعكالً من مصنع أسمنت التمام  و

للمواد العازلة خسائر فروق أسعار الصر  بعد تراجع  شركة جالس روكتمبدت شركة 

الشنننننركة بتحوي  ديونها المقومة باليورو إلى الدوالر قيمة الدوالر أمام اليورو، حيث تقوم 

 .األمريمي على قوائمها المالية

 خالل جنيه مليون 311.7 بقيمة خسررائر صررافي القلعة لشررر ة المجمعة المالية النتائج سررجلت 

 .الماضي العام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 214.5 مقابل ،2017 عام من الثالث الربع

 الشر ة ديون باستثنا ) 2017 سبتمبر 30 في جنيه مليار 9.98 المجمعة الديون إجمالي بلغ 

 الشرررر ة ديون وبلغت. 2016 ديسرررمبر نهاية في جنيه ارملي 9.71 مقابل( للتكرير المصررررية

 فيمليار جنيه  34.31 مقابل ،2017 سرررربتمبر بنهاية جنيهار ملي 33.71 للتكرير المصرررررية

 .2017الربع الثالث من عام  خالل الدوالر أمام الجنيه قيمة ارتفاع بفضل 2017 يونيو نهاية

 

  البياني أعاله.تم استبعاد ديون شركة سم  حديد ريفت فالي من الرسم * 

 صافي الخسائر
 مليون جنيه()
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 2017 سبتمبر 30اإلدارة على نتائج الفترة المالية المنتهية في  تعليق

 هدالمش على طرأت التي الجذرية التحوالت ثمار جني التابعة واستثماراتها القلعة شركة واصلت

 التابعة االسنننننتثمارات لجميع المالي األداء تطور في ذل  ينعمس حيث المصنننننر ، االقتصننننناد 

 بمعدل القلعة لشنننركة المجمعة اإليرادات بارتفاع مصنننحوبًا ،2017 عام من الثالث الربع خالل

 مؤشننرات تعظيم على اإلدارة تركيز  إطار في وذل  الفترة، نفس خالل %40 من يقرب سنننو 

 تعظيمو المسنننتهدفة الربحية معدالت لتحقيق سنننعيًا التابعة اسنننتثماراتها بجميع التشنننغيلية المفاءة

 .للمساهمين االستثمار  العائد

 جيهوالتو الدعم تقديم مع التابعة االسننتثمارات محفظة تنمية باسننتراتيجية قدًما الشننركة وتمضنني

 توسننعات في ذل  ويتجلى. الراهنة االقتصننادية األوضنناع وسنن  النمو على قدرتها لتعزيز الالزم

 خدمة محطات ثالث بافتتاح الشننننركة قامت حيث الجمهورية، أنحاء بجميع عربية طاقة شننننركة

 خالل لتشننغيلها إضننافية محطات سننت إنشنناء على حاليًا الشننركة تعم  كما العام، بداية منذ جديدة

 عن يًاتدريج الدعم رفع عن الناتجة االقتصادية المعطيات لتوظيف سعيها إطار في المقبلة الفترة

 أداءها عمان، طنةلسن في توازن لشنركة التابعة ،«عمان إنتاج» شنركة وواصنلت. الطاقة أسنعار

لث الربع خالل القو  ثا عام من ال ها ارتفعت حيث الجار ، ال ية مسننننننناهمت  إجمالي في اإليجاب

 بالربع مقارًنة الرئيسننننننية المالية المؤشننننننرات تنمية في ونجحت الطاقة قطاع وأرباح إيرادات

 .السابق

 وحلول النق  خدمات من متماملة باقة لطرح جهودها لوجيستيمس ناي  واصلت النق  قطاع وفي

 ميناء في الجديد الحاويات مسنننننتودع وتشنننننغي  بإنشننننناء مؤخًرا قامت حيث اللوجيسنننننتي، الدعم

 أن القلعة إدارة وتتوقع. الحبوب تخزين بأنشننننننطة التوسننننننع على بالتواز  تعم  كما النوبارية،

 وإبرام الجدد العمالء جذب على قدرتها دعم مع الشنننننركة مصنننننلحة في التطورات تل  تصنننننب

 .الشركة بها تنفرد التي التنافسية المميزات ضوء في وذل  المربحة، العقود من المزيد

 وارتفاع الربح هامش نمو والسيما المالي األداء مؤشرات تحسن الثالث الربع نتائج شهدت وقد

 مرات ثالث بمعدل واالسنننننتهالك واإلهالك والفوائد الضنننننرائب خصنننننم قب  التشنننننغيلية األرباح

 اءةالمف لتحسنننين القلعة اسنننتراتيجية نجاح يعمس ما وهو الماضننني، العام من الفترة بنفس مقارنًة

 نجحت آخر جانب ومن. الشركة أعمال تطوير وكذل  التابعة االستثمارات محفظة في التشغيلية

 .الفترةنفس بشم  ملحوظ خالل  المستمرة غير العمليات من خسائرها تقليص في القلعة

 القلعة ديون على الفائدة مصننننننروفات زيادة يعمس الفترة خالل الربحية تراجع أن اإلدارة وترى

 حيث القادمة المرحلة خالل تجاوزه على الشننننننركة تعم  ما وهو األمريمي، بالدوالر المقومة

 معدل بلغ الذ  للتمرير المصننرية الشننركة مشننروع تشننغي  بعد الربحية حيز إلى االنتقال ترتقب

 الشركة الفتتاح مشروعتعدادات الجارية وفي إطار االس .2017 ديسمبر حتى %95.7 اكتماله

 شروعالم على سيطرتها توضيح مستوىل، ستقوم شركة القلعة بإعداد تقرير للتمرير المصرية

الشننننركة  بأن علًما المالية، نتائجه بتجميع قدًما المضنننني ، بهد 1التابع للشننننركة العربية للتمرير

 من للتمرير المصنننننرية إدارة بمجلس ممثلين 9العربية للتمرير تخضنننننع لسنننننيطرة القلعة ولديها 

، وبالتالي تمون القلعة هي المسننيطر الفعلي على مشننروع الشننركة المصننرية عضننًوا 13 أصنن 

 للتمرير.

 ******  

 فيمننا يلي اسنننننننتعراض إضننننننننافي ألداء شنننننننركننة القلعننة والنتننائج المجمعننة عن الفترة المنناليننة المنتهيننة في

 الثالثباإلضنننافة إلى اإليضننناحات المتممة وتحليالت اإلدارة لنتائج ومسنننتجدات الربع  2017 سنننبتمبر 30

. يممن تحمينن  القوائم المنناليننة المنناملننة لشنننننننركننة القلعننة عبر زيننارة الموقع اإللمتروني 2017من عننام 
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قائمة الدخل اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 30 سبتمبر 2017 )مليون جنيه مصري(

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

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

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

                     )4( أصوالً جديدة مت تصنيفها ضمن العمليات غير املستمرة خالل عام 2017: احتياطي شركة طاقة سوالر

قبل إعادة التبويببعد إعادة التبويب )1(
الربع األول 

2017
الربع الثاني 

2017
الربع الثالث 

2017
9 أشهر 

2017
الربع األول 

201٦
الربع الثاني 

201٦
الربع الثالث 

201٦
9 أشهر 

201٦
الربع األول 

201٦
الربع الثاني 

201٦
الربع الثالث 

201٦
9 أشهر 

201٦
 5,323.7  1,792.9  1,799.0  1,731.8  5,351.8  1,792.9  1,827.1  1,731.8  ٦,8٦٦.4  2,4٦9.7  2,282.0  2,114.٦  اإليرادات 

 )4,399.8( )1,519.1( )1,492.2( )1,388.5( )4,424.4( )1,518.1( )1,517.7( )1,388.5( )5,٦72.8( )2,071.7( )1,893.2( )1,707.9( تكلفة املبيعات 
 923.9  273.8  306.8  343.3  927.4  274.7  309.3  343.3  1,193.6  398.0  388.9  406.7 مجمل الربح 

 7.٦  2.٦  2.٦  2.4  7.٦  2.٦  2.٦  2.4  7.5  )0.0( 2.9  4.7  أتعاب االستشارات 
 2٦.7  8.9  3.8  14.1  2٦.7  8.9  3.8  14.1  17.8  15.8  15.4  )13.4( احلصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة 

 958.3  285.3  313.2  359.8  961.8  286.2  315.8  359.8  1,218.9  413.8  407.1  398.0 إجمالي أرباح النشاط
 )٦35.4( )203.9( )220.٦( )210.8( )٦32.1( )200.7( )220.٦( )210.8( )732.2( )225.٦( )249.5( )257.1( مصروفات عمومية وإدارية 

 21.٦  ٦.0  12.2  3.4  21.٦  ٦.0  12.2  3.4  70.0  28.7  11.٦  29.٦  صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى   
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 344.5  87.3  104.8  152.4  351.2  91.5  107.3  152.4  556.7  217.0  169.3  170.4 )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

 )22.7( )1.٦( )11.9( )9.2( )22.7( )1.٦( )11.9( )9.2( 30.2  3٦.7  )1.8( )4.7( مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة(
 321.8  85.7  92.9  143.2  328.5  89.9  95.4  143.2  586.8  253.6  167.4  165.7 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 )280.9( )97.2( )100.2( )83.٦( )329.0( )111.1( )114.1( )103.8( )3٦٦.4( )118.9( )125.5( )122.0( اإلهالك واالستهالك 
 40.8  )11.5( )7.3( 59.6  )0.5( )21.2( )18.7( 39.4  220.4  134.7  42.0  43.8 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )41٦.3( )147.5( )138.8( )130.0( )41٦.3( )147.5( )138.8( )130.0( )717.0( )281.٦( )228.3( )207.1( فائدة مصرفية مدينة 
 )38.8( )1٦.7( )4.0( )18.1( )38.8( )1٦.7( )4.0( )18.1( )1٦8.٦( )47.4( )49.7( )71.5( أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )٦8.4( )23.0( )44.9( )0.5( )٦8.4( )23.0( )22.5( )23.0( )1٦0.8( )51.4( )54.3( )55.1( فوائد قروض من املساهمني  
 7٦.5  33.0  22.5  21.0  7٦.5  33.0  22.5  21.0  154.0  93.8  34.9  25.3  دخل الفائدة 

 )5.2( )1.7( )1.7( )1.7( )5.2( )1.7( )1.7( )1.7( )3.3( )1.1( )1.1( )1.1( مصروفات التأجير التمويلي 
 )411.5( )167.4( )174.4( )69.7( )452.8( )177.1( )163.3( )112.5( )675.4( )153.0( )256.5( )265.8(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية

 3.٦  )15.9( )0.0( 19.5  3.٦  )15.9( )0.0( 19.5  301.3  )103.1( 404.4  -    أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )280.٦( )19.٦( )25٦.0( )5.0( )280.٦( )19.٦( )25٦.0( )5.0( )3,179.٦( )9.0( )3,153.5( )17.2( اضمحالالت 

 )25.3( )1.1( )٦.7( )17.5( )25.3( )1.1( )٦.7( )17.5( -    -    -    -    مصروفات إعادة هيكلة 
 )17.3( )2.4( )2.5( )12.3( )17.3( )2.4( )2.5( )12.3( )29.8( )٦.٦( )14.7( )8.5( مكافآت نهاية اخلدمة 

 )7.4( )3.2( )2.8( )1.3( )7.4( )3.2( )2.8( )1.3( )9.1( )3.7( )3.0( )2.4( مبادرات املسئولية االجتماعية 
 )81.5( )35.0( )20.٦( )25.9( )81.5( )35.0( )20.٦( )25.9( )103.2( )4٦.2( )17.5( )39.5( مخصصات 

 )32٦.٦( )101.3( )131.4( )93.9( )3٦3.4( )119.0( )149.0( )95.5( )244.2( )٦.9( )11.7( )225.٦( عمليات غير مستمرة *
 )٦4.2( 19.9  )39.1( )45.0( )54.4( 33.4  )23.4( )٦4.5( )٦2.3( )101.4( )22.0( ٦1.1  عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 

 )1,210.7( )326.0( )633.6( )251.1( )1,279.1( )339.9( )624.3( )314.9( )4,002.3( )429.8( )3,074.5( )498.0(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب
 )80.5( )1٦.3( )22.5( )41.8( )72.0( )15.5( )19.3( )37.2( )8٦.9( )34.8( )3.4( )48.٦( الضرائب 

 )1,291.2( )342.3( )656.1( )292.9( )1,351.2( )355.4( )643.6( )352.2( )4,089.2( )464.7( )3,078.0( )546.6(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية
 )553.8( )134.٦( )3٦9.0( )50.2( )577.٦( )140.9( )3٦٦.1( )70.5( )٦37.8( )152.9( )321.9( )1٦3.0(  حقوق األقلية 

 )737.4( )207.6( )287.1( )242.7( )773.6( )214.5( )277.5( )281.7( )3,451.4( )311.7( )2,756.1( )383.5(صافي أرباح )خسائر( الفترة



قائمة الدخل اجملمعة )تفصيلية( لفترة ثالثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2017 )مليون جنيه مصري(

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

  QH SPVsأسيك القابضةتوازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير 
 نايل 

 الربع الثالث 2017 خصومات  متفرقات^^  وفرةجذورأسكوملوجيستيكس 

2,4٦9.7 -24.7 0.1 184.0 217.8 24.4 ٦٦3.2 15٦.8 1,198.7 ---اإليرادات 
)2,071.7(-)22.2()0.2()154.5()153.0()17.2()514.5()110.5()1,099.5(--- تكلفة املبيعات 

398.0 0.0 2.4 )0.1(29.4 64.8 7.1 148.7 46.3 99.3 ---مجمل الربح 
-)34.9(---------4.8 30.1 أتعاب االستشارات 

15.8 )2.5(-----18.4 ----- احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
413.8 )37.4(2.4 )0.1(29.4 64.8 7.1 167.1 46.3 99.3 -4.8 30.1 إجمالي أرباح النشاط

)225.٦(21.4 )٦.9(2.8 )42.7()42.9()10.8()48.5()5.٦()37.0()8.4()٦.7()40.3(مصروفات عمومية وإدارية
28.7 -1.2 11.8 )٦.٦(9.7 0.1 4.0 1.٦ 5.٦ -1.4 - صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى

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

)10.3()0.5()8.4( 67.9 42.3 122.6)3.5( 31.6)19.9( 14.5)3.3()16.1( 217.0

3٦.7 ----------37.8 )1.1(مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 
253.6 )16.1()3.3(14.5 )19.9(31.6 )3.5(122.6 42.3 67.9 )8.4(37.3 )11.4(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

)118.9()21.2()2.9(-)13.0()39.٦()9.9()1٦.0()3.3()11.9()0.٦(-)0.٦(اإلهالك واالستهالك 
134.7 )37.3()6.2(14.5 )32.9()8.0()13.4(106.6 39.0 56.0 )9.0(37.3 )11.9(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

)281.٦(-)5.٦(-)8.0()1٦.3()18.4()49.2()1.9()19.5(-)71.2()91.4(فائدة مصرفية مدينة 
)47.4(---------)28.4()19.1(-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

)51.4(137.4 )9.1(--)2.3()8.2()109.4(---)59.7(- فوائد قروض من املساهمني
93.8 )144.4(3٦.0 ----0.3 -70.1 3.2 ٦0.5 ٦8.0 دخل الفائدة 

)1.1(-----)1.1(------ مصروفات التأجير التمويلي 
)153.0()44.3(15.1 14.5 )40.9()26.6()41.0()51.7(37.1 106.6 )34.1()52.3()35.4(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود االستثنائية

)103.1(0.0 ---)101.7(-)1.4(---0.0 -أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
)9.0(58.8 --0.9 )0.9(-)1.1(---)٦٦.7(-اضمحالالت 

)٦.٦(------)2.1(-)2.0(--)2.4(مكافآت نهاية اخلدمة
)3.7(--------)2.3(--)1.4(مبادرات املسئولية االجتماعية 

)4٦.2(-)0.5(-)0.1()1.5()0.2()9.2(-)2٦.1(-)8.٦(-مخصصات 
)٦.9(11.3 )٦.8(----)1٦.0(-4.7 ---عمليات غير مستمرة ** 

)101.4()11.5(22.5 )2.٦(0.1 )2٦.5(0.3 )52.3(-)8.1()0.8(53.2 )7٦.2(عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
)429.8(14.1 30.3 11.8 )39.9()157.2()40.8()133.9(37.4 72.8 )34.9()74.4()115.4(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

)34.8(4.7 0.4 0.0 )1.2()0.9()0.1()٦.5()٦.8()23.9(--)0.7(الضرائب 
)464.7(18.8 30.7 11.8 )41.1()158.0()40.9()140.3(30.6 48.9 )34.9()74.4()116.0(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

)152.9()129.5(-1.0 -)5.3()7.5()38.9(17.4 13.1 )3.3(--حقوق األقلية 
)311.7(148.3 30.7 10.8 )41.1()152.8()33.5()101.4(13.2 35.8 )31.5()74.4()116.0(صافي أرباح )خسائر( الفترة

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

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2017: إجنوي، مامز فودز )جذور(  
                     )3( أصوالً جديدة مت تصنيفها ضمن العمليات غير املستمرة خالل عام 2017: احتياطي شركة طاقة سوالر

^^  تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك، ومشروع ديزاينبوليس مول )مينا هومز(، وشركة كروندال، وشركة سفنكس إيجيبت، ومشرق، وأفريكا ريل وايز



قائمة الدخل اجملمعة )تفصيلية( لفترة تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2017  )مليون جنيه مصري(

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

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2017: إجنوي، مامز فودز )جذور(  
                     )3( أصوالً جديدة مت تصنيفها ضمن العمليات غير املستمرة خالل عام 2017: احتياطي شركة طاقة سوالر

^^  تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك، ومشروع ديزاينبوليس مول )مينا هومز(، وشركة كروندال، وشركة سفنكس إيجيبت، ومشرق، وأفريكا ريل وايز

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

  QH SPVsأسيك القابضةتوازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير 
 نايل 

أول تسعة أشهر خصومات  متفرقات^^  وفرةجذورأسكوملوجيستيكس 
2017

٦,8٦٦.4 -115.0 ٦.0 ٦4٦.٦ 721.0 82.3 2,039.8 34٦.4 2,909.2 ---اإليرادات 
)5,٦72.8(-)74.1()3.1()480.5()508.3()٦5.٦()1,٦٦4.9()25٦.5()2,٦19.8(---تكلفة املبيعات 

1,193.6 -40.9 3.0 166.1 212.7 16.7 374.9 89.9 289.4 ---مجمل الربح 
7.5 )94.4(---------14.7 87.2 أتعاب االستشارات 

17.8 )3.7(-----21.5 -----احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
1,218.9 )98.1(40.9 3.0 166.1 212.7 16.7 396.4 89.9 289.4 -14.7 87.2 إجمالي أرباح النشاط

)732.2(8٦.9 )18.0()10.7()139.1()131.7()33.0()1٦9.3()17.9()107.8()28.٦()28.5()134.٦(مصروفات عمومية وإدارية 
70.0 -1.1 11.8 )2.5(25.7 5.7 15.4 2.5 8.3 0.3 1.٦ -صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

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

)47.3()12.2()28.3( 190.0 74.5 242.5)10.5( 106.7 24.5 4.1 24.0)11.3( 556.7

-)1٦.8(---------1٦.8-دخل توزيعات أرباح
30.2 ----------37.8 )7.٦(مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة(

586.8 )28.1(24.0 4.1 24.5 106.7 )10.5(242.5 74.5 190.0 )28.3(42.4 )54.9(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
)3٦٦.4()٦3.8()8.7(-)39.1()120.2()29.1()5٦.8()9.٦()35.8()1.8()0.1()1.٦(اإلهالك واالستهالك 

220.4 )91.8(15.3 4.1 )14.5()13.5()39.6(185.7 64.9 154.2 )30.1(42.3 )56.5(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
)717.0(-)15.1(0.0 )22.7()47.4()55.5()141.5()4.7()49.0(-)145.2()23٦.0(فائدة مصرفية مدينة 

 )1٦8.٦(---------)110.4()58.2(-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
)1٦0.8(395.0 )27.3(--)٦.7()23.8()32٦.0(---)172.0(-فوائد قروض من املساهمني

154.0 )415.8(3٦.1 -0.1 -0.1 0.8 -150.0 11.5 175.8 195.3 دخل الفائدة 
)3.3(-----)3.3(------مصروفات التأجير التمويلي 

)675.4()112.6(9.0 4.1 )37.1()67.6()122.1()280.9(60.2 255.2 )129.0()157.3()97.2(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود االستثنائية
301.3 13.0 )1.1(--)101.7(-403.0 ---)12.0(-أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 

)3,179.٦(95.9 )3,150.8(-)23.1()1.3(-)٦.2(---)94.1(-اضمحالالت 
)29.8(------)18.0(-)3.5(--)8.4(مكافآت نهاية اخلدمة

)9.1(--------)5.0(--)4.2(مبادرات املسئولية االجتماعية 
)103.2(-)0.7(-)0.1()2.7()0.5()2٦.0(-)54.٦(-)18.٦(-مخصصات 

)244.2(32.1 )270.8(----)10.2(-4.7 ---عمليات غير مستمرة ** 
)٦2.3()12.4(45.8 )2.٦(0.1 )73.٦(23.0 )50.0()0.٦()2.2()8.2(12٦.٦ )108.2(عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
)4,002.3(16.0 )3,368.5(1.5 )60.2()246.9()99.6(11.7 59.5 194.7 )137.2()155.4()217.9(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

)8٦.9(3٦.2 1.3 -)12.5()2.2(-)27.1()11.1()70.9(--)0.٦(الضرائب 
)4,089.2(52.2 )3,367.3(1.5 )72.7()249.0()99.6()15.4(48.4 123.8 )137.2()155.4()218.5(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

)٦37.8()74٦.9(-)0.5(-)14.8()20.2(9٦.3 2٦.2 35.7 )13.٦(--حقوق األقلية 
)3,451.4(799.1 )3,367.3(1.9 )72.7()234.2()79.4()111.6(22.2 88.1 )123.6()155.4()218.5(صافي أرباح )خسائر( الفترة



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

الطاقة 
 

 النقل والدعم األسمنت
األغذيةالتعديناللوجيستي 

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

أول تسعة أشهر 
 2017�

اإلجمالي العام
 SPVs / أول تسعة أشهر خصومات

2017
 العام املالي 

201٦

األصول املتداولة
 3,131.2  5,134.8  )3,233.8( 8,3٦8.7  541.2  4.4  192.4  407.3  78.5  2,510.0  223.9  1,4٦2.1  1,089.4  1,859.3  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 1,174.2  1,372.0  0.4  1,371.٦  79.4  - 108.3  102.1  21.٦  735.0  34.1  291.1  --مخزون 
 ٦,٦31.4  1,344.0  588.1  755.8  ٦43.8  - 8٦.٦  - - 5.8  - 19.7  --أصول محتفظ بها لغرض البيع 

 2,837.0  2,350.٦  4.5  2,34٦.1  5.5  0.2  7.0  1٦.8  2.9  83٦.2  22.٦  1,034.3  418.7  2.0 النقدية وما في حكمها 
 77.3  89.3  3.٦  85.7  -    - 4.9  - - 80.8  - -    - -   أصول أخرى 

 13,851.2  10,290.7  )2,637.2( 12,927.9  1,269.9  4.6  399.2  526.2  102.9  4,167.8  280.7  2,807.2  1,508.2  1,861.3  إجمالي األصول املتداولة

          األصول غير املتداولة
 53,878.8  57,853.0  ٦83.1  57,1٦9.9  39.3  - 74٦.8  1,0٦8.1  ٦87.7  915.4  89.3  58٦.2  53,000.7  3٦.4  أصول ثابتة 

 1,301.2  1,150.8  )8,184.0( 9,334.7  - - - 143.9  - 443.0  - 0.7  - 8,747.2  استثمارات عقارية 
 1,٦57.8  1,041.2  5٦3.3  477.9  - - - 33.0  - 4.3  32.٦  408.1  - - الشهرة / أصول غير ملموسة 

 2,493.0  2,485.3  )1,٦95.8( 4,181.2  20٦.3  - 28٦.7  - - 27.5  - 32.4  1,931.9  1,٦9٦.4  أصول أخرى 
 59,330.8  62,530.3  )8,633.4( 71,163.7  245.6  -    1,033.5  1,245.0  687.7  1,390.1  121.9  1,027.4  54,932.6  10,479.9  إجمالي األصول غير املتداولة

 73,182.0  72,821.0  )11,270.6( 84,091.6  1,515.5  4.6  1,432.7  1,771.2  790.7  5,557.9  402.6  3,834.5  56,440.7  12,341.2  إجمالي األصول

         حقوق امللكية
 186.7  )4,735.2( )16,276.1( 11,540.9  )5,807.9( )1,241.2( 115.0  208.8  )409.8( )2,842.8( 106.9  1,022.9  14,178.1  6,210.8  حقوق مساهمي الشركة القابضة

 1٦,283.7  15,7٦9.2  7,٦49.1  8,120.0  )0.8( )20.8( - )45.9( )1٦٦.4( 998.1  70.9  351.0  ٦,934.0  -    حقوق األقلية 
 16,470.5  11,034.0  )8,626.9( 19,660.9  )5,808.7( )1,262.0( 115.0  162.9  )576.3( )1,844.6( 177.8  1,373.9  21,112.1  6,210.8  إجمالي حقوق امللكية 

         االلتزامات املتداولة
 5,793.5  10,233.5  537.9  9,٦95.٦  4,102.8  8.7  55.2  313.4  583.2  885.5  45.4  432.1  - 3,2٦9.4  افتراض 

 9,099.8  11,71٦.٦  )1,٦10.8( 13,327.4  1,754.0  1,253.8  985.7  483.5  ٦3٦.2  3,507.5  124.0  1,401.9  1,351.7  1,829.2  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 ٦81.5  771.4  29.9  741.5  14.7  4.2  2٦.0  2٦.8  9.٦  259.5  44.4  302.9  - 53.5  مخصصات                                                             

 5,912.3  521.3  )780.3( 1,301.٦  912.4  - 133.٦  - - 255.5  - - - - التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
 21,487.1  23,242.8  )1,823.3( 25,066.1  6,784.0  1,266.6  1,200.5  823.6  1,228.9  4,908.0  213.7  2,136.9  1,351.7  5,152.0  إجمالي االلتزامات املتداولة

 االلتزامات غير املتداولة
 34,234.3  37,5٦2.1  1,857.8  35,704.3  - - 80.4  ٦2٦.5  - 158.8  - 151.0  33,709.2  978.3  اقتراض 

 47.4  3٦.8  )2,972.1( 3,008.9  537.5  - - 152.٦  138.1  2,180.8  - - - - قروض املساهمني 
 942.7  945.3  293.8  ٦51.4  2.7  - 3٦.7  5.٦  - 154.9  11.1  172.7  2٦7.7  - التزامات طويلة األجل 

 35,224.4  38,544.2  )820.5( 39,364.7  540.2  -    117.2  784.7  138.1  2,494.5  11.1  323.7  33,976.9  978.3  إجمالي االلتزامات غير املتداولة
 56,711.6  61,787.0  )2,643.7( 64,430.7  7,324.2  1,266.6  1,317.7  1,608.3  1,366.9  7,402.5  224.8  2,460.6  35,328.7  6,130.4  إجمالي االلتزامات

 73,182.0  72,821.0  )11,270.6( 84,091.6  1,515.5  4.6  1,432.7  1,771.2  790.7  5,557.9  402.6  3,834.5  56,440.7  12,341.2  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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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 

 

 األداء المالي والتشغيلي

 
قة قطاع حقق لث الربع خالل قوًيا أداءً  الطا ثا يار 1.35 اإليرادات بلغت حيث ،2017 عام من ال يه مل  األرباح وارتفعت ،%69 سنننننننوية بزيادة جن

 األداء ذل  ويعمس. الفترة نفس خالل جنيه مليون 110.2 لتبلغ %50 سننننو  بمعدل واالسنننتهالك واإلهالك والفوائد الضنننرائب خصنننم قب  التشنننغيلية

 الجار ، العام من الثالث الربع خالل %88 سنننوية بنسننبة إيراداتها ارتفعت التي البترولية المنتجات تسننويق أنشننطة والسننيما عربية طاقة لشننركة القو 

 . الفترة نفس خالل مرات ثالث بمعدل توازن شركة إيرادات تضاعف إلى باإلضافة

 قب  تشننغيلية أرباح تسننجي  ذل  وصنناحب ،%50 بمعدل سنننو  نمو وهو جنيه، مليار 3.25 اإليرادات بلغت 2017 عام من أشننهر تسننعة أول وخالل

 .%36 سنوية بزيادة الفترة نفس خالل جنيه مليون 264.5 بقيمة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم

 *اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 *التشغيلية األرباح
 (مليون جنيه)

    
 

 الثالثالربع  (ذلك غير إلى يشير ما بخال  جنيه مليون)

2016 

 الثالثالربع 

2017 

التغيير 
)%( 

أشهر  9

2016 

أشهر  9

2017 

التغيير 
)%( 

 %43 2909.2 2040.4 %60 1198.7 749.8  اقة عربية | إيرادات

والفوائد واإلهالك   اقة عربية | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب

 واالستهالك
69.4 67.9 (2%) 181.4 190 5% 

 %170 346.4 128.5 %199 156.8 52.4 توازن | إيرادات

 %483 74.5 12.8 %907 42.3 4.2 توازن | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

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

تحت اإلنشنناء في مجال مشننروعات الطاقة عربية(، وتدوير المخلفات الزراعية والمنزلية )شننركة توازن(، إلى جانب 

 المصرية للتمرير(.الشركة تمرير البترول )
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 
  %62.5 –ملكية شر ة القلعة 

 

 2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليار 1.2 لتبلغ %60 سنو  بمعدل ترتفع عربية طاقة إيرادات

 ألنشطة القو  األداء بفض  %60 بمعدل ملحوظ سنو  نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليار 1.2 عربية طاقة شركة إيرادات بلغت

 لتبلغ %2 نويةسنن بنسننبة تراجعت واالسننتهالك واإلهالك والفوائد الضننرائب خصننم قب  التشننغيلية األرباح أن غير البترولية، المنتجات وتوزيع تسننويق

 .المهرباء لقطاع التشغيلية األرباح النخفاض نظًرا الفترة نفس خالل جنيه مليون 67.9

ا وارتفعت ،%43 سنننوية بزيادة جنيه مليار 2.9 اإليرادات بلغت 2017 عام من أشننهر تسننعة أول وخالل  الضننرائب خصننم قب  التشننغيلية األرباح أيضننً

 .الفترة نفس خالل جنيه مليون 190 لتبلغ %5 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد

 اإليرادات
 (مليون جنيه)

 األرباح التشغيلية
 (مليون جنيه)

  

 ذل  وصنناحب ،%59 سنننوية بزيادة 2017 عام من أشننهر تسننعة أول خالل جنيه مليار 1.9 البترولية المنتجات وتوزيع تسررويق نشنناط إيرادات بلغت

 وخالل. الفترة نفس خالل جنيه مليون 80.8 لتبلغ تقريبًا الضنننعف بمعدل واالسنننتهالك واإلهالك والفوائد الضنننرائب خصنننم قب  التشنننغيلية األرباح نمو

 شننركة إيرادات إجمالي من %66 حوالي مثلت حيث تقريبًا، الضننعف بمعدل سنننو  نمو وهو جنيه، مليون 796.9 اإليرادات بلغت منفردًا الثالث الربع

ا وارتفعت. الفترة نفس خالل عربية طاقة  33.1 لتبلغ %89 سنننو  بمعدل واالسننتهالك واإلهالك والفوائد الضننرائب خصننم قب  التشننغيلية األرباح أيضننً

 الطاقة عمد تخفيأ من أعقبه وما الصننر  سننعر تحرير ضننوء في المبيعات قيمة نمو النتائج وتعمس. الجار  العام من الثالث الربع خالل جنيه مليون

 الربع خالل لتر مليون 197 لتبلغ %8 سنننننوية بنسننننبة والسننننوالر البنزين مبيعات تراجع من الرغم علىوذل   ،2017 يوليو في آخرهما كانت لمرتين

 عدد بلغ التشننننغيلي الصننننعيد وعلى. الفترة نفس خالل طن ألف 1.3 لتبلغ %13 بنسننننبة سنننننويًا نمًوا سننننجلت التشننننحيم زيوت مبيعات بأن علًما الثالث،

 الشنننننركة بأن علًما الماضننننني، العام من الفترة نفس خالل محطة 45 مقاب  2017من عام  الثالث الربع نهاية في محطة 49 للشنننننركة التابعة المحطات

 .الحمومة موافقة على الحصول فور تشغيلهم يتم أن على أخرى محطات 6 في اإلنشائية األعمال استمملت

 األرباح نمو ذل  وصنننننناحب ،2017 عام من لثالثا الربع خالل جنيه مليون 154.3 لتبلغ %32 سنننننننو  بمعدل الطبيعي الغاز قطاع إيرادات ارتفعت

 اإليرادات نمو ويعمس. الفترة نفس خالل جنيه مليون 28.8 لتبلغ %16 سنننو  بمعدل واالسننتهالك واإلهالك والفوائد الضننرائب خصننم قب  التشننغيلية

 م ل والخامات العمالة إرسال ألن نظًرا المفتوح، السوق بأسعار وذل  الثالث الربع خالل الطبيعي الغاز بشبمة منشأة آال  4 حوالي برب  الشركة قيام

 وقد. العمالء لىع الفعلية تملفتها تحمي  يتم الحمومة جانب من المدعمة باألسنننعار الطبيعي الغاز بشنننبمة سنننابقًا ربطها تم التي المناطق في جديدة منشنننأة

 الغاز شننبمةب العمالء رب  عن للشننركة المسننتحقة الرسننوم بزيادة الحمومة لقيام انتظاًرا الطبيعي الغاز إنشنناءات نشنناط توقف أثر تعويأ في ذل  سنناهم

 3500 إلى جنيه 2500 من الطبيعي الغاز توصنني  رسننوم زيادة عن أثمرت والتي القطاع، ذل  في العاملة الشننركات مع مفاوضنناتها إتمام بعد الطبيعي

 الغاز بشننننبمة بربطها عربية طاقة شننننركة قامت التي السننننمنية المنشنننن ت عدد إجمالي بلغ وقد. 2017 عام من األخير الربع خالل منشننننأة ك  عن جنيه

 1.2 لتبلغ %22 بنسبة الطبيعي الغاز توزيع معدالت أيًضا وارتفعت. %9 سنوية بزيادة وذل  ،2017 سبتمبر نهاية حتى منشأة ألف 875.4 الطبيعي

 .الفترة نفس خالل ممعب متر مليار

 الطاقة أسننننننعار زيادة بفضننننننن  %45 بمعدل سنننننننو  نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 247.6 الكهربا  قطاع إيرادات بلغت

 سبةبن انخفضت واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح أن غير ،%14 بنسبة التوزيع معدالت بزيادة مصحوبًا المهربائية

 التوزيع معدالت ويرجع انخفاض. الفترة نفس خالل %25 بنسننننبة المهربائية الطاقة توليد معدالت لتراجع نظًرا جنيه مليون 20.5 لتبلغ %34 سنننننوية
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 كيلو 27.7 مقاب  2017 سننبتمبر شننهر خالل سنناعة/  وات كيلو 9.7 ليبلغ %65 سنننو  بمعدل السننياحية علم مرسننى مدينة في االسننتهالك تراجعإلى 

 في 2023 عام حتى علم بمرسى الفنادق من عمالئها أحد مع العقد تمديد في نجحت الشركة بأن علًما الماضي، العام من الفترة نفس خالل ساعة/  وات

 وتعمف. جنيه مليون 4 بقيمة السنننابقة مسنننتحقاتها كام  تحصننني ب الشنننركة كما قامت، الجذابة المنطقة بهذه السنننياحي للقطاع المرتقبة االنتعاشنننة ضنننوء

 وتنفيذ ميمتص عبر الطاقة كفاءة زيادة خدمات سيما وال جديدة، تشغيلية بقطاعات التوسع خالل من الدخ  مصادر تنويع فرص دراسة على حاليًا الشركة

 .والمنزلية ةالزراعي المخلفات من المهرباء توليد مث " المخلفات من المشتقة الطاقة" إنتاج في التوسع وأيًضا الطاقة، استهالك ترشيد ومشروعات حلول

 

 الثالثالربع  (ذلك غير إلى يشير ما بخال  جنيه مليون)

2016 
 الثالثالربع 

2017 
التغيير 
)%( 

أشهر  9

2016 
أشهر  9

2017 
التغيير 
)%( 

 %34 520.6 389.7 %45 247.6 170.8  اقة باور | إيرادات

 (%11) 63.5 71.3 (%34) 20.5 31  اقة باور | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %22 523 428.7 %32 154.3 117.3  اقة غاز | إيرادات

 (%22) 62.2 79.7 (%16) 28.8 24.8 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك اقة غاز | أرباح تشغيلية قبل خصم 

 %59 1865.6 1173.7 %88 769.9 424.1  اقة تسويق | إيرادات

 %94 80.8 41.7 %89 33.1 17.5  اقة تسويق | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 

 *الكهربائيةتوليد وتوزيع الطاقة 

 2017الربع الثالث 
 

 

 توزيع الغاز الطبيعي

 2017الربع الثالث 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 توزيع المنتجات البترولية

 2017الربع الثالث 
 
 

  **محطات الوقودعدد 

 2017الربع الثالث 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                                             
 .من اإلجمالي ألنشطة التوزيع والنسبة المتبقية ألنشطة التوليد 66.1% *
 محطات غاز طبيعي 7من بينها  **

 محطة 49
 

محطة في  45مقابل 

 2016الربع الثالث 

 مليون 197.1

 لتر

 

سنوي  انخفاض

 %8بمعدل 

 

 مليون 204.3
 ات / ساعةو  يلو

 

 سنوي انخفاض 

 %3بمعدل 

 مليار  1.2

 متر مكعب

 

 سنوي نمو 

 %22بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 

  %68.1 –ملكية شر ة القلعة 
 

 مليون 42.3 لتبلغ مرات 10 بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح تضاعف ترصد توازن

 2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه

 ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 156.8 اإليرادات بلغت حيث والتشغيلي، المالي الصعيدين على القو  أداًءها توازن شركة واصلت

 فسن خالل مسبوقة غير طفرة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح وحققت. %199 بمعدل ملحوظ سنو  نمو وهو

 ركةش والسيما وإنتاج إيمارو لشركتي القو  التشغيلي األداء المالية النتائج وتعمس. جنيه مليون 42.3 لتبلغ مرات 10 بمعدل تضاعفت حيث الفترة،

 .الثالث الربع خالل توازن لشركة التشغيلية واألرباح اإليرادات إجمالي من %50 من بأكثر ساهمت التي «عمان إنتاج»

 التشغيلية األرباح تضاعف ذل  وصاحب جنيه، مليون 346.4 لتبلغ %170 سنو  بمعدل اإليرادات ارتفعت 2017 عام من أشهر تسعة أول وخالل

 .الفترة نفس خالل جنيه مليون 74.5 لتبلغ مرات 5 بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب 

 اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 

 التشغيلية األرباح
 )مليون جنيه(

   
 خصم قب  التشغيلية األرباح نمو ذل  وصاحب ،%55 سنوية بزيادة 2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 72.6 إيكارو شر ة إيرادات بلغت

 على الصناعي الطلب نمو النتائج هذه وتعمس. الفترة نفس خالل جنيه مليون 11 لتبلغ %80 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب

 قدرة إلى باإلضافة ،(Biomass) الزراعية المخلفات وأيًضا( RDF) المخلفات من المشتق البدي  الوقود مث  الشركة، توفرها التي البديلة الطاقة حلول

 ببيع شركةال قامت الخلفية هذه وعلى. الطاقة دعم وتخفيأ الصر  سعر تحرير أعقبت التي التضخم موجة ظ  في األسعار زيادة تمرير على الشركة

 المشتق البدي  الوقود مبيعات بلغت حين في ،%27 بنسبة سنوية زيادة وهي 2017 عام من الثالث الربع خالل الزراعية المخلفات من طن ألف 56.3

 مليون 211.3 اإليرادات بلغت 2017 عام من أشهر تسعة أول وخالل .الماضي العام من الفترة نفس عن %14 بزيادة طن ألف 22.1 المخلفات من

 لتبلغ %92 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح أيًضا وارتفعت. %76 بمعدل سنو  نمو وهو جنيه،

 قطاع ريرتح إلى االتجاه مع مصر في االقتصاد  المشهد تحوالت بفض  التحسن هذا يستمر أن اإلدارة وتتوقع. الفترة نفس خالل جنيه مليون 32.8

 األسمنت انعمص إلنشاء التراخيص إصدار مواصلة جانب إلى والمازوت، الفحم مث  التقليد  الوقود أسعار في المتوقعة الزيادة وبالتالي تدريجيًا الطاقة

 .الجديدة

 ويعمس. توازن شركة إيرادات إجمالي من %55 حوالي يمث  وبما 2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 85.5 إنتاج مجموعة إيرادات بلغت

 وذل  الثالث الربع خالل إنتاج مجموعة إيرادات إجمالي من جنيه مليون 79.5 مساهمتها بلغت حيث «عمان إنتاج» التابعة للشركة المالي األداء قوة ذل 

 الجنيه تعويم نم االستفادة على الشركة ساعد مما عمان، في للمخلفات الصحية المدافن من اثنين وإنشاء لتصميم جديدين مشروعين على التعاقد ضوء في

 وعلى.  المصر بالجنيه المالية قوائمها على اإليرادات تل  تسج  ولمنها األجنبية بالعملة الشركة تحققها عمان في الجديدة المشروعات إيرادات أن إذ

 الثالث، الربع خالل جنيه مليون 30.4 بقيمة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  تشغيلية أرباًحا «عمان إنتاج» شركة حققت الخلفية هذه

 لمتوقعا من) بالمام  األول المشروع إتمام إلى اإلشارة وتجدر. الفترة نفس خالل توازن لشركة التشغيلية األرباح نمو معدل من %80 بنحو ساهمت حيث

 الثاني المشروع بأن علًما ،2017 عام من الثاني بالربع مقارنًة تقريبًا %350 بنسبة الشركة إيرادات نمو عن أثمر مما( الجار  ديسمبر في العقد إنهاء

  .العمانية الحمومة موافقة على الحصول فور تنفيذه بدء المتوقع من
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 

 

 (RDF)الوقود المشتق من المخلفات توريدات  إجمالي

 (2017 الثالث)الربع 
 
 
 

  الزراعية توريدات المخلفات إجمالي

 (2017 الثالث)الربع 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ألف 56.4
  ن

 

 سنوي نمو 

 %27بمعدل 

 

 ألف  22.1
  ن

 

 سنوي نمو 

 %14بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 
  %17.9ملكية شر ة القلعة 

 

 2017 ديسمبراعتباًرا من  للتمرير المصرية مشروع من %95.7 استممال

 

 المشروع أرض تسليم تم وقد. أمريمي دوالر مليار 3.7 استثمارية بتملفة المبرى القاهرة في متطورة تمرير منشأة إقامة على للتكرير المصرية الشر ة تعم 

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

 .2017 ديسمبر 8اعتباًرا من  %95.7 اإلنشائية

 

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

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

 .2018 عام خالل دوالر

 

 

 موقع مشروع الشر ة المصرية للتكرير

 موقع مشروع الشر ة المصرية للتكرير

 موقع مشروع الشر ة المصرية للتكرير
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 

 قطاع النقل والدعم اللوجيستي 
 

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

 .شركة ناي  لوجيستيمسمن خالل  اللوجيستي في مصر وجنوب السودان

 

 والتشغيلي المالي األداء

 ذل  يعمس حيث %26 بمعدل سنننننو  نمو وهو ،2017 عام من أشننننهر تسننننعة أول خالل جنيه مليون 82.3 لوجيسررررتيكس نايل شررررر ة إيرادات بلغت

 إطالقه منذ ةباإلسمندري النوبارية ميناء في الجديد الحاويات لمستودع اإليجابية المساهمة ارتفاع جانب إلى غوالتفري التحمي  أنشطة رسوم زيادة مردود

 التشغيلية األرباح على ينعمس لم ذل  أن غير ،%95 سنوية بزيادة جنيه مليون 24.4 اإليرادات بلغت منفردًا الثالث الربع وخالل. 2016 أغسطس في

شركة بارجات أسطول صيانة تماليف الرتفاع نظًرا ًضا ال  مستودعاتب الخاصة التوسعات تنفيذ لحين التخزين خدمات بتعهيد الخاصة المصروفات وأي

، علًما بأن الشنننركة انتهت من أعمال الصنننيانة بأحد البارجات وجار  حاليًا النهر  للنق  السنننودان جنوب شنننركة عمليات، باإلضنننافة إلى توقف الشنننركة

 العام من أشننننهر تسننننعة أول خالل جنيه مليون 10.5 بقيمة تشننننغيلية خسننننائر الشننننركة تمبدت الخلفية هذه وعلى االسننننتعداد إلطالق عملياته مرةً أخرى.

 .منفردًا الثالث الربع خالل جنيه مليون 3.5و الجار ،

 

  %67.6 –ملكية شر ة القلعة 
 

 2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 24.4 لتبلغ تتضاعف لوجيستيمس ناي  إيرادات

 اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 التشغيليةاألرباح 
 (مليون جنيه)

 

  

ا مالعام الماضي، وهو  من الفترة نفس خالل طن ألف 178 مقاب  2017من عام  الثالث الربع خالل طن ألف 146 والتفريغ التحمي  أنشطة حجمبلغ 

 بهد  البارجات بأسطول الصيانة أعمال إجراء، علًما بأن الشركة تواص  تقريبًا طن ألف 50 عند والتفريغ التحمي  ألنشطة الشهر  المتوس  يتوافق مع

 لنوباريةا ميناء في الجديد الحاويات لمستودع اإليجابية المساهمة ارتفاع إلى اإلشارة وتجدر. الحاويات ونق  والتفريغ التحمي  أنشطة كفاءة زيادة

 الثالث الربع خالل جنيه مليون 3.6 مساهمته وبلغت الشركة إيرادات تعزيز في المستودع نجح حيث ،2016 أغسطس خالل إطالقه منذ باإلسمندرية

 العام من الفترة نفس عن ملحوظ تغيير ودون طن ألف 678 والتفريغ التحمي  أنشطة حجمبلغ  2017 عام من أشهر تسعة أولوخالل  .الجار  العام من

 .السابق

 محطة في والمناولة النق  رسوم ارتفاع بسبب 2017 عام من الثالث الربع خالل التام التوقف شبه من حالة الحاويات نق  نشاط شهد أخرى ناحية ومن

. تملفة  األق األخرى الموانئ إلى الشحن شركات لتوجه نظًرا ملحوظ بشم  النشاط تراجع إلى بدوره أدى والذ  ،بشرق بورسعيد السويس قناة حاويات
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 شهريًا، حاوية 2000 بلغت التي السابقة المعدالت من بمثير أق  وهو يوليو شهر خالل حاوية 107 ليبلغ الحاويات نق  نشاط تراجع الخلفية هذه وعلى

 وقف مع ةالمستمر غير العمليات ضمن الحاويات نق  أنشطة تصنيف إلى الشركة دفع مما وسبتمبر، أغسطس شهر  خالل تماًما توقف النشاط بأن علًما

 بأنشطة نالعاملي الموظفين جميع تحوي  تم كما. آخر لميناء ذل  بعد نقلهما يتم أن على الصيانة، أعمال إلجراء العاملة في ذل  النشاط بارجات الثالث

 .أخرى مواقع إلى الحاويات نق 

 أسعار زيادة يف أثره سينعمس ما وهو الطاقة، أسعار لتحرير الحمومة تتبناها التي الخطة من للبضائع النهر  النق  مشروعات تستفيد أن اإلدارة وتتوقع

 في الشنننركة نجحت اإلطار هذا وفي. النهر  النق  بينها ومن تملفة األق  البديلة الوسنننائ  اسنننتخدام إلى التحول وبالتالي ملحوظ بشنننم  بالشننناحنات النق 

 .2017 عام من الثالث الربع خالل والتخزين للصننننننوامع العامة الشننننننركة صننننننوامع إلى اإلسننننننمندرية ميناء من الحبوب لنق  عمليتين أول من االنتهاء

 الشننركة لغتب كما النوبارية، في الشننركة أرض على الحبوب تخزين مسننتودع إلنشنناء الالزم التموي  تأمين على حاليًا الشننركة تعم  ذل  إلى وباإلضننافة

. لجديدا التخزين مسنننتودع السنننتغالل والسنننلع الحبوب تجارة في المتخصنننصنننة العالمية الشنننركات كبرى من واحدة مع بالتعاقد الخاصنننة النهائية المراح 

 البارجات لأسننننطو تنمية في أهدافها تتبلور طموحة اسننننتراتيجية تنفيذ عبر الشننننركة إيرادات وتنمية التشننننغيلية األنشننننطة تحسننننين على اإلدارة وتعمف

 .اللوجيستي والدعم النق  خدمات من متماملة باقة طرح مع بالتواز  الشركة بمستودعات الخاصة التوسعات وتنفيذ وصيانتها

 

 نشا  التحميل والتفريغ

 (2017الثالث )الربع 
 
 
 

 

  

146 
 ألف  ن

 

سنوي بمعدل انخفاض 

18% 
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 

 التعدين قطاع 
 

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

ة العازل روك للمواد جالس وشركة والميماويات، المربونات لتصنيع أسموم وشركة ،(المحاجر إدارة نشاط) أسموم

  التي يتم تجميع حصتها من األرباح / الخسائر باستخدام أسلوب حقوق الملمية. ميتالز بريشيوس أسموم وشركة

 

 والتشغيلي المالي األداء

 
 خصنننم قب  التشننننغيلية األرباح وارتفعت. %26 بمعدل سنننننو  نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 217.8 أسننننموم إيرادات بلغت

 لتحرير اإليجابي المردود يعمس ما وهو الفترة، نفس خالل جنيه مليون 31.6 لتبلغ %157 سنننننو  بمعدل واالسننننتهالك واإلهالك والفوائد الضننننرائب

 خدمات سعارأ زيادة إلى باإلضافة األجنبية، بالعملة اإليرادات وتسج  إنتاجها بتصدير التابعة الشركات تقوم حيث الماضي، العام أواخر الصر  سعر

 وصاحب ،%34 سنوية بزيادة جنيه مليون 721 اإليرادات بلغت 2017 عام من أشهر تسعة أول وخالل. المصر  السوق في المحاجر إدارة وأنشطة

  .الفترة نفس خالل جنيه مليون 106.7 لتبلغ %170 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح ارتفاع ذل 

 

 

 

  %54.7 –ملكية شر ة القلعة 
 

 مليون 31.6 لتبلغ %157 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح نمو ترصد أسموم

 2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه

 

 اإليرادات
 )مليون جنيه(

 التشغيليةاألرباح 
 )مليون جنيه(
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 

 الثالثالربع  (ذلك غير إلى يشير ما بخال  جنيه مليون)

2016 
 الثالثالربع 

2017 
أشهر  9 التغيير )%(

2016 
أشهر  9

2017 
 التغيير )%(

 (%15) 12.9 15.2 (%16) 4.3 5.1 أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(

أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم 

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر أمريكي(
0.9 1.1 (16%) 3.1 3.9 26% 

 %5 4.4 4.2 (%79) 1.6 0.9 جالس روك | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(

الضرائب والفوائد واإلهالك جالس روك | األرباح التشغيلية قبل خصم 

 واالستهالك )مليون دوالر أمريكي(
(0.3) (0.2) (45%) (0.9) (0.6) (34%) 

 %18 319.4 270.8 %10 101.3 92 نشا  إدارة المحاجر في مصر | اإليرادات 

نشا  إدارة المحاجر في مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
6.1 7 15% 12.9 28.8 123% 

 (%7) 91.1 98.4 (%74) 7.1 27.5 نشا  إدارة المحاجر خارج مصر | اإليرادات 

نشا  إدارة المحاجر خارج مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
8.4 (2.2) - 14.5 4.6 (69%) 

  

 

 %16 بمعدل سنو  انخفاض وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل دوالر مليون 4.3 والكيماويات الكربونات لتصنيع أسكوم شر ة إيرادات بلغت

 واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح أن غير الفترة، نفس خالل طن ألف 64.3 لتبلغ %7 بنسبة الشركة مبيعات لتراجع نظًرا

 .الجنيه تعويم بعد والسيما الشركة لصادرات التنافسية القدرة تحسن بفض  دوالر مليون 1.1 لتبلغ %16 سنو  بمعدل ارتفعت واالستهالك

 

 نمو ضوء في %79 بمعدل سنو  نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل دوالر مليون 1.6 العازلة للمواد روك جالس شر ة إيرادات بلغت

 واإلهالك دوالفوائ الضرائب خصم قب  التشغيلية الخسائر تقليص في الشركة ونجحت. الفترة نفس خالل طن 2000 لتبلغ الضعف بمعدل الشركة مبيعات

 .الجنيه تحرير سعر صر  بعد للشركة التنافسية القدرة تحسن بفض  دوالر مليون 0.2 بلغت حيث ،%45 سنو  بمعدل واالستهالك

 

 نموبفض   2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 101.3 لتبلغ %10 سنو  بمعدل المصري السوق في المحاجر إدارة نشا  إيرادات ارتفعت

 دعملا تخفيأبعد  ، باإلضافة إلى قدرة الشركة على تمرير زيادات األسعارالفترة نفس خالل طن مليون 8.7 لتبلغ %17 سنو  بمعدل الشركة مبيعات

 لتبلغ %15  سنو بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح ارتفعت الخلفية هذه وعلى .عن الطاقة تدريجية بصورة

 .2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 7

 

  والكيماويات الكربونات لتصنيع أسكوم مبيعات
 (2017 الثالث)الربع 

 
 

 

  مصر في المحاجر إدارة نشا  مبيعات

 (2017 الثالث)الربع 
 
 

 

 

  

ألف  64.3
  ن

 

انخفاض سنوي 

 %7بمعدل 

 

 مليون 8.7
  ن

 

سنوي بمعدل نمو 

17% 
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 

 

 والتشغيلي المالي األداء

 إيرادات مثلت حيث ،%16 بمعدل سنو  نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 663.2 القابضة سي أ مجموعة إيرادات بلغت

 أسمنت مصنع والسيما األسمنت إنتاج لمشروعات القو  األداء اإليرادات نمو ويعمس. نفس الفترة خالل القلعة إيرادات إجمالي من %27 المجموعة

 وعلى. فترةال نفس خالل للهندسة أسي  شركة إيرادات ارتفاع جانب إلى ،مرتفعة ربحية معدالت تحقيق مع اإلنتاجية الطاقة تنمية واص  الذ  التمام 

 الربع خالل جنيه مليون 122.6 لتبلغ %139 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح ارتفعت الخلفية هذه

 وصاحب ،%11 سنوية بزيادة جنيه مليار 2.04 القابضة أسي  مجموعة إيرادات بلغت 2017 عام من أشهر تسعة أول وخالل. الجار  العام من الثالث

 .الفترة نفس خالل جنيه مليون 239.8 لتبلغ %15 سنوية بنسبة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح نمو ذل 

 

  %69.2 –ملكية شر ة القلعة 
 

 اإليرادات | أسيك القابضة
 (مليون جنيه) 

 

 األرباح التشغيلية | أسيك القابضة
 (مليون جنيه) 
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 قطاع األسمنت واإلنشا ات 
 

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

ومشروعات اإلنشاءات  ،(زهانةالتمام  / في الجزائر: شركة أسمنت خالل شركة أسي  لألسمنت )في السودان: 

 ومشروعات اإلدارة الهندسية )شركة أسي  للهندسة / شركة أسنبرو(. ،)شركة أرسمو / شركة أسي  للتحمم اآللي(
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 

  %59.9 –أسيك القابضة ملكية 
 

 
 71.8 لتبلغ %136 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح نمو تشهد لألسمنت أسي 

 2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون

 اإليرادات | أسيك لألسمنت
 (مليون جنيه) 

 األرباح التشغيلية | أسيك لألسمنت
 (مليون جنيه)

  
سي  شركة إيرادات بلغت ًضا وارتفعت. %36 بمعدل سنو  نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 282.8 لألسمنت أ شغيلية األرباح أي  الت

حجم  لزيادة اإليجابي المردود ذل  ويعمس. الفترة نفس خالل جنيه مليون 71.8 لتبلغ %136 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب 

 .لألسمنت زهانة مصنع إيرادات انخفاض تعويأ في ساهم مما التمام ، أسمنت بمصنع اإلنتاج

 إلى ذل  في الفضننن  يرجع حيث %86 بمعدل سننننو  نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 300.8 التكامل أسرررمنت مصرررنع إيرادات بلغت

 الخلفية هذه وعلى. الحالي العام بدايةمنذ  ملحوظال تراجعه بعد وذل  الفترة، نفس خالل تقريًبا طن ألف 210 ليبلغ %39 سننننننننوية بنسنننننننبة اإلنتاج حجم ارتفاع

 معا من الثالث الربع خالل جنيه مليون 67.1 لتبلغ مرات ثالث يتجاوز بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح تضاعفت

 من اعتباًرا باءللمهر القومية بالشنننبمة ربطه بعد الطاقة من هاحتياجات تأمين بفضننن  بمفاءة تشنننغيلية مرتفعة حاليًا يعم  المصننننع أن إلى اإلشنننارة وتجدر. 2017

 .2017 أغسطس

 األرباح تراجع ذل  وصننناحب ،%3 بمعدل سننننو  انخفاض وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 214 لألسرررمنت زهانة مصرررنع إيرادات بلغت

 للتحديات السلبي األثر ذل  ويعمس. الفترة نفس خالل جنيه مليون 77.2 لتبلغ %18 سنوية بنسبة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية

 بالذكر جدير. الجار  العام من الثالث الربع خالل طن ألف 230 حوالي ليبلغ %4 سنو  بمعدل اإلنتاج حجم تراجع أدت إلى والتي المصنع واجهها التي الفنية

 والفوائد الضننننننرائب خصننننننم قب  التشننننننغيلية األرباح وكذل  راداتياإلو اإلنتاج حجم حيث من الثاني بالربع مقارنًة ملحوًظا تحسنننننننًا تمث  الثالث الربع نتائج أن

 .واالستهالك واإلهالك

 الثالثالربع  (مصري جنيه مليون --مشروعات أسيك لألسمنت )

2016 
 الثالثالربع 

2017 
التغيير 
)%( 

أشهر  9

2016 
أشهر  9

2017 
التغيير 
)%( 

 %27 814.6 641.7 %86 300.8 161.9 أسمنت التكامل | اإليرادات

 (%1) 107.9 109.3 %205 67.1 22 أسمنت التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 (%16) 527.1 628.1 (%3) 214 219.8 *| اإليراداتزهانة لألسمنت 

 (%40) 125.8 209.8 (%18) 77.2 94.7 *| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكزهانة لألسمنت 

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

  التكاملجمالي مبيعات األسمنت | إ

 (2017 الثالثالربع )
 

 
 

 زهانةإجمالي مبيعات األسمنت | 

 (2017 الثالثالربع ) 
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 

  %99.9 –أسيك القابضة ملكية 
 

 

 2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 213 لتبلغ %34 سنو  بمعدل ترتفع للهندسة أسي  إيرادات

 إيرادات | أسيك للهندسة
 (مليون جنيه)

 أسيك للهندسةاألرباح التشغيلية | 
 (مليون جنيه) 

 

  
 

 اإلدارة أتعاب زيادة بفضنن  %34 بمعدل سنننو  نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 213 للهندسررة أسرريك شررر ة إيرادات بلغت

 تعط  تجنبل الفني والدعم الوقائية الصنننيانة أعمال على التركيز عبر الشنننركة أجرتها التي الفنية التحسنننينات مردود جانب إلى الشنننركة تتقاضننناها التي

 في اداتاإلير نمو انعمس وقد. الشننركة تديرها التي المشننروعات بجميع منتظم بشننم  األسننمنت أفران وتشننغي  الوقود إمدادات وفرة عن فضننالً  اإلنتاج،

 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 16 لتبلغ %31 سننننو  بمعدل واالسنننتهالك واإلهالك والفوائد الضنننرائب خصنننم قب  التشنننغيلية األرباح ارتفاع

 661.4 اإليرادات بلغت 2017 عام من أشننننهر تسننننعة أول وخالل. العام نفس من الثاني بالربع مقارنًة تقريبًا %80 بنسننننبة نمًوا ذل  مث  كما ،2017

 ماب التشغيلية التماليف ارتفاع من الرغم على الفترة نفس خالل جنيه ونيمل 59.8 لتبلغ %30 سنو  بمعدل التشغيلية األرباح ارتفعت ، كماجنيه مليون

 2.83 إلى ركةالش تديرها التي األسمنت لمصانع اإلجمالية الطاقة ارتفعت التشغيلي الصعيد وعلى. منذ بداية العام الجار  الغيار وقطع األجور ذل  في

 .%6 بمعدل سنو  نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل سنويًا طن مليون

 مشروعات إنتاج الكلنكر 

 (2017 الثالثالربع )
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 
  %99.9 –أسيك القابضة ملكية 

 

 

 2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 101.4 لتبلغ %9 سنو  بمعدل أرسمونمو إيرادات 

 أرسكو| اإليرادات 
 (جنيهمليون )

 األرباح التشغيلية | أرسكو
 (مليون جنيه)

 

 
 

 

 من مجموعة تنفيذ بدء ضننننوء في %9 بمعدل سنننننو  نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 101.4 أرسرررركو شررررر ة إيرادات بلغت

شغيلية األرباح وبلغت. عليها المتعاقد الجديدة المشروعات  الثالث الربع خالل جنيه مليون 12.3 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  الت

 الحديد بمشنننروعات الشنننركة أعمال زيادة بفضننن  ،2016 عام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 14.4 قدرها تشنننغيلية خسنننائر مقاب  الجار  العام من

 وصاحب ،%20 سنوية بزيادة جنيه مليون 344.9 اإليرادات بلغت 2017 عام من أشهر تسعة أول وخالل. المرتفع الربح بهامش تتسم التي والصلب

مليون جنيه  4.3 قدرها تشننغيلية خسننائر مقاب  جنيه مليون 36.3 بقيمة واالسننتهالك واإلهالك والفوائد الضننرائب خصننم قب  تشننغيلية أرباح تسننجي  ذل 

 ،األعمال نموذج هيملة بإعادة الخاصنة التدابير من مجموعة تطبيق عبر الربحية تحسنين في الشنركة نجحت وقد. 2016 عام من أشنهر تسنعة أول خالل

 198.4 هاعلي المتعاقد المشننروعات إجمالي وبلغ. ملحوظ بشننم  العمالة تماليف تقليص في سنناهم ما وهو العمالة، تعهيد بخدمات االسننتعانة ذل  في بما

 محفظة لتنمية خطتها إطار في الجديدة المشننننننروعات من مجموعة على التعاقد في نجحت الشننننننركة بأن علًما ،2017 سننننننبتمبر نهاية حتى جنيه مليون

 .أعمالها

 المشروعات المتعاقد على تنفيذها 

  (2017 سبتمبر 30اعتباًرا من ) 
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 

%54.9 –شر ة القلعة ملكية 

 24.5 لتبلغ %107 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباحب انموً  تسج  جذور مجموعة

 2017 عام من أشهر تسعة أول خالل جنيه مليون

 اإليرادات المجمعة | جذور
 (مليون جنيه) 

 جذوراألرباح التشغيلية المجمعة | 
 (مليون جنيه)

 

    

 التشنننغيلي األداء لضنننعف نظًرا %10 بمعدل سننننو  انخفاض وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 184 جذور مجموعة إيرادات بلغت

 هذه وعلى .األخرى التابعة الشركات إيرادات نمو تأثير من الحد في ساهم مما ،(دينا مزارع ماركت سوبر سلسلة) األلبان لمنتجات االستثمارية بالشركة

  .الجار  العام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 19.9 بقيمة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  تشغيلية خسائر الشركة تمبدت الخلفية

 والفوائد الضننرائب خصننم قب  التشننغيلية األرباح تضنناعف ذل  وصنناحب %7 سنننو  بمعدل اإليرادات ارتفعت 2017 عام من أشننهر تسننعة أول وخالل

 .الفترة نفس خالل جنيه مليون 24.5 لتبلغ واالستهالك واإلهالك

 

 الثالثالربع  (ذلك غير إلى يشير ما بخال  جنيه مليون)

2016 
 الثالثالربع 

2017 
التغيير 
)%( 

أشهر  9

2016 
أشهر  9

2017 
التغيير 
)%( 

 %51 485.1 322.1 %49 128 85.7 اإليرادات|  دينا مزارع

 %123 126.4 56.7 %114 21.5 10 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  دينا مزارع

 %17 133 113.8 %26 46.4 36.8 اإليرادات|  األلبان لمنتجات االستثمارية

 الكواإله والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  األلبان لمنتجات االستثمارية
 (%92) 1.4 17.4 - (1.4) 4.4 واالستهالك

 (%59) 73 177.8 (%68) 21.5 67.7 اإليرادات|  والتجارة للخدمات العربية

 واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  والتجارة للخدمات العربية
 واالستهالك

(5.9) (10.3) 76% (16) (32.2) 102% 
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 األغذيةقطاع 
 

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

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

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

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

  

 

  49 بمعدل سنو  نمو وهو ،2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 128 اإليرادات بلغت حيث القو ، أداءها دينا مزارعواصلت% 

سم التي الثالث الربع ألشهر الموسمية الطبيعة من الرغم على شغيلية األرباح ارتفعت كما. الطلب معدالت بتراجع تت  الضرائب صمخ قب  الت

 خالل الشركة واجهتها التي التشغيلية التحديات من الرغم على جنيه مليون 21.5 لتبلغ %114 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد

 الذرة محصننول إنتاجية ضننعف جانب إلى الخام، الحليب إنتاجية على السننلبي وتأثيره األبقار حمى مرض انتشننار رأسننها وعلى الثالث الربع

 عدلبم الخام الحليب إنتاج ارتفع وقد. الزراعية األنشطة بذراع المالي األداء مؤشرات تراجع إلى أدى والذ  بالشركة الخاص( الذرة أعال )

 .2017 عام من الثالث الربع خالل طن ألف 16.8 ليبلغ %24 سنو 

 2000 من أكثر زراعة بهد  العالية بخصننوبتها المتميزة المسننتأجرة األراضنني زراعة في بالتوسننع قدًما المضنني على حاليًا الشننركة وتعمف

 .الحيوانية األعال  من الذاتي االكتفاء لتحقيق سعيًا الذرة، من فدان

  الثالث الربع خالل جنيه مليون 46.4 اإليرادات بلغت وقد. دينا مزارع تنتجه الذ  الحليب بتسويق الشر ة االستثمارية لمنتجات األلبانتقوم 

 بالتحديات تأثًرا طن ألف 3.3 ليبلغ %5 سننننو  بمعدل المبيعات حجم تراجع من الرغم على %26 بمعدل سننننو  نمو وهو ،2017 عام من

 واإلهالك وائدوالف الضرائب خصم قب  تشغيلية خسائر تسجي  إلى المبيعات تراجع أدى وقد. والعصائر الحليب بسوق الشركة واجهتها التي

 .2017 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 1.4 بقيمة واالستهالك

 

 مبيعات مزارع دينا    

 (2017 الثالثالربع )    
  

 
 

  *قطيع مزارع دينا

 (2017 الثالثالربع )
  

 
 

  مبيعات االستثمارية لمنتجات األلبان

 (2017 الثالثالربع )
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .حلوببقرة  6648تشم   * 

 ن ألف  16.8

 )حليب خام(

 

سنوي بمعدل نمو 

24% 

 

14.313 
 بقرة

 

سنوي بمعدل  انخفاض

3% 

3338 
  ن

 

سنوي بمعدل انخفاض 

5% 
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 تقرير نتائج األعمال

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

  

 

  
 )إبراء الذمة القانونية(المستقبلية البيانات 

 يراتوالتقد التوقعات على تأسيسها تم حيث تاريخية، حقائق تعد ال الوثيقة هذه في الواردة البيانات

 معروفة، وغير معروفة مخا ر على البيان هذا ينطوي وقد. القلعة شر ة ومعتقدات وآرا  الحالية،

 إلى اإلشارة ويجب. مفر  بشكل عليه االعتماد ينبغي وال أخرى، وعوامل مؤ دة، وغير مؤ دة ومخا ر

 حديدهات ويمكن" المستقبلية البيانات" أو" األهدا " تشكل الوثيقة هذه في الواردة المعلومات بعض أن

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

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

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

 ا رالمخ بعض على القلعة شر ة أدا  ويحتوي. المستقبلية البيانات أو االهدا  هذه مثل تعكسها التي

 .والشكوك

 

 

 CCAP.CA ود التداول في البورصة المصرية 

 أرقام عالقات المستثمرين

 القاضي عمرو/  األستاذ

 المستثمرين عالقات رئيس

akadi@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440:   ت

    :4448 2791 2 20+ 

 درويش تامر/  األستاذ

 المستثمرين عالقات مدير

tdarwish@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440:   ت

    :4448 2791 2 20+ 

 

 

 

 هيكل مساهمي شر ة القلعة

 (2017سبتمبر  من اعتباًرا)

 
 CCAP.CA المصرية البورصة  ود

 1.820.000.000 األسهم عدد

 401.738.649 ممتازة أسهم

 1.418.261.351 عادية أسهم

 جنيه مليار 9.1 المدفوع المال رأس
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