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 القلعة القابضةعن سهم  نوفمبر 4 ثنين الماضىبالبورصة اإلورشة عمل 

 القلعة القابضةقطاعات 

 وهم:  رئيسية قطاعات خمسفى  القلعةتعمل 

مخلفات المدن  توازن لتدوير المخلفاتوشركة اخرى صغٌرة تسمى  شركة المصرية للتكريروٌندرج منه  :قطاع الطاقة .1

 الكهرباء، تولٌد ربٌسٌة اذرع ثالث لها عربية طاقة شركةو، والمناطق الزراعٌة لتولٌد الطاقة وهو بدٌل للبنزٌن والفحم
 مجال فى تعمل كما الحكومة، مع باالتفاق معٌنة لمحافظات والمنازل للمصانع توصٌالتو الطبٌعى الغازضخ 

 كار تسمى أخرى محطات 7و بنزٌن محطة 55 الشركة حالٌا وتمتلك والمحركات الزٌوت وتسوٌق البنزٌن محطات
 .السنة فى محطات 11 -7 من زٌادة وٌتم جاس

حٌنما قررت الحكومة  5116بدأ المشروع فى  نايل لوجيستيكسعن طرٌق شركة  وهو النقل النهرى والبحرىقطاع النقل:  .5
وقف دعم البنزٌن والسوالر حٌث بدأت الشركة االستثمار فى الموانا على نهر النٌل بمبالغ كبٌرة إلى أنه لم ٌتم إزالة الدعم 

الحالى بدأ فى إزالته جزبٌا إلى أن ظهر أثره بالقوابم المالٌة المجمعة بالعام الماضى وفى العام الحكومة ببدأت  5117حتى 
ٌجابى ولكن فى تلك الفترة تم استغالل تلك الناقالت فى نقل بعض من البضابع من المٌناء إالتحول إلى ربح تشغٌلى 

تكدس بالموانا ومن ثم نقلها لمخازن تمتلكها الشركة بجانب مٌناء االسكندرٌة، ٌمكن للناقلة استٌعاب الباالسكندرٌة فى وقت 

 .فس االستخدام للسوالر وقد بدأت الحكومة فى تشجٌع هذا االتجاه وامضاء التعاقدات لنقل القمحسٌارات نقل بن 11حمولة 

نشاطها االساسى التعدٌن عن المنتجات التى تستخدمها مصانع االسمنت مثل الحجر  شركة أسكوم للتعدين قطاع التعدين: .3
الجٌرى داخل مصر وبدأت القلعة فى التوسع بانشاء شركات اخرى تستخدم بها تلك المنتجات مثل اسكوم لتصنٌع الكٌماوٌات 

المالبس والدهانات وٌقوم المصنع بتصدٌر والكربونات وتقوم بانتاج كربونات الكالسٌوم وهى مادة مبٌضة تستخدم فى تبٌٌض 
تقوم بانتاج موالد العزل وتشهد فى  وشركة جالس روك% من انتاجه مما ادى الى تعاظم هامش ربح المصنع بعد التعوٌم، 35

 .اآلونة الحالٌة بوادر نمو نظرا لرفع الدعم عن الكهرباء

التى تعتبر  شركة مزارع دينامثل الرشٌدى المٌزان ما عدا  قامت الشركة بالتخارج من بعض مصانع القطاع قطاع االغذية: .4
جرت  5116و 5115االف بقر حلوب فى  7الف بقرة منهم  16اكبر ذراع فى مصر والشرق االوسط حٌث تحتوى على 

جٌة الى ان ن حدث التعوٌم فلم تكتمل الصفقة وقامت الشركة بتغٌٌر اإلدارة وزٌادة الطاقة االنتاألبٌع المشروع الى  اتمحادث

 .داء الجٌد وال ٌوجد نٌة للبٌع فى الفترة المقبلةألاعاد 

وهى عدة مصانع لذلك القطاع تقوم بانتاج الكرتون والورق  national printingٌندرج تحته  قطاع التغليف والطباعة: .5

 .وتندرج تحتها شركة لصناعة الكتب

 
قبل دخول مصانع الجٌش ونشأء مشكلة القطاع عن طرٌق بٌع حصص  5115فى اواخره تم التخارج منأما عن قطاع األسمنت فقد 

مصنع مصر قنا ومصنع اسٌك المنٌا وٌتبقى مصنع فى الجزابر مصنع زهانة وتحاول الشركة التخارج منه ومصنع التكامل فى السودان 
 .الى تكون قد تخارجت من قطاع االسمنت بأكملهوضاع المتوترة حالٌا تنوى الشركة بٌعه وبالتولكن نظرا لأل ةجٌدبصورة ٌعمل 

رسكو كانت لبناء مصانع أوشركة  ASEC engineeringدارة مصانع االسمنت فقط وهى خرى فى مصر إلأشركات  عدا ذلك ٌتبقى

 .االسمنت واالن تعمل فى بناء وحدات داخل المصانع
 
 



 

 

 :عملالأبرز نقاط ورشة 
% لتصل الحصة الى 11-8% وترغب الشركة بشراء حصة إضافٌة حوالى 13.14حصة الشركة فى المصرٌة للتكرٌر  

% عن طرٌق واحد من ثالث كبار المساهمٌن لرغبته بالتخارج بجزء من حصته تنتظر الشركة الوقت المناسب 51
 5155او  5151ى للتموٌل وافتتاح الشركة ولكنه مقترح قٌد الدراسة ومن المنتظر حدوث طرح للمصرٌة للتكرٌر ف

 الطاقة زٌادة ٌتم أن المتوقع ومن .م باقى حصته ومن المتوقع ان ٌتم التموٌل بالكامل عن طرٌق الدٌنعندها ٌبٌع المساه
 لتلك المصنع ماكٌنات تصمٌم تم وقد دوالر ملٌون 61 استثمار طرٌق عن وذلك طن ملٌون النتاج القادم بالعام االنتاجٌة
 وفقا 5151 فى ٌبدأ الربع األول القلعة قوابم فى للتكرٌر المصرٌة ارباح وظهور العمل فى بالفعل الشركة بدات الزٌادة،
 ٌتمومن ثم  المشروع تحدث ان ٌمكن مشاكل اى لتداركووجودهم حالٌا  مطورٌٌنال ٌخرج حتى المحاسبة لمعاٌٌر

 .بالربح االعتراف
كبر الشركاء فى المصرٌة للتكرٌر واحدة من أ ٌة العامة للبترول وهىمن الهٌبة المصر المواد الخامخد بدأت الشركة بأ 

 .وهو المازوت ثم تكرٌره
وجود اكتشافات جدٌدة فى حقول الغاز مثل حقل ظهر ساعد شركة طاقة عربٌة عن طرٌق ضخ المزٌد من الغاز بفضل  

ساعد فى زٌادة حق االنتفاع فى المحافظات المختلفة عن طرٌق توصٌل انابٌب الغاز للمناطق الصناعٌة والمنازل مما ٌ
، 5119ملٌار فى  6ومتوقع  5118فى  ملٌار 5 و 5117ملٌار متر مكعب فى  4االٌرادات حٌث قامت الشركة بتوصٌل 

ومن احدث مشارٌعها الدخول فى مشارٌع  5151% ومن المنتظر طرحها فى منتصف 61تمتلك بها القلعة نسبة كما 
 .5119مل به من فبراٌر تم بداٌة العوالذي الطاقة الشمسٌة مشروع بنبان 

 
 51ملٌار جنٌه منهم  61اجمالى القروض على القلعة ، هذه القروضلة ملٌون دوالر وٌتم اعادة جدو 541 القابضة للقلعة القروض:
 .التابعة للشركات االخرىملٌار  11بالدوالر وللتكرٌر للمصرٌة 

 .للقروض بالجنٌه المصرى سوف ٌقلل حجم الدٌنثٌر خفض الفابدة على الشركات التابعة للقلعة أت الفائدة:
ما عن المصرٌة للتكرٌر بالدوالر وٌتم تقوٌمه بالجنٌه المصرى فى القوابم المجمعة أبالجنٌه المصرى  مقومة رباح القلعةأ سعر الصرف:

 .الجنٌه المصرى مماأن المدٌونٌات الدوالرٌة سوف تقل بانخفاض الدوالر أفى حٌن 
بفعل  من المتوقع تحقٌق ربح 5151ما بالنسبة ل أ 5119ن تخرج الشركة بتحقٌق خسارة عن أٌمكن  :التشغيلية وعن صافى االرباح

 تشغٌل المصرٌة للتكرٌر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر منشركة برٌمٌٌر  أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسابر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة أٌةشركة برٌمٌٌر  تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكد
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات
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