
lh 

 
خاذ أية قرارات بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إت تم إعداد هذا التقرير

لية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئو 
القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار  المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 وصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه الت

 المالية لإلستشارات القلعة لشركة السنوية األعمال نتائج علي نظرة

  بعد تحقيق ربحية مماثلة 2019القلعة لإلستشارات المالية تتحول الي الخسائر "بقوة" بنهاية عام ،
 .2018بنهاية 

مليار جنيه،  1.5من الربحية إلي الخساره والتي بلغت  2019العام المالي ، بنهاية (CCAP.CA)تحولت القلعة لإلستشارات المالية 
مع األخذ في اإلعتبار حقوق األقليه. تأتي هذه الخسائر علي الرغم من  2018مليون جنيه خالل عام  929وذلك مقارنة بربح قدره 

مليار جنيه خالل العام  13.4جنيه. مقارنة بمليار  14.9% في إيرادات العام الحالي حيث بلغت 11.5تحقيق الشركة معدل نمو 
 السابق، وتجدر اإلشارة إلي أن القطاعات األساسية المساهمة في إيرادات الشركة هي: 

  من إجمالي اإليرادات.50قطاع الطاقة والذي يمثل تقريبا % 
 .قطاع األسمنت 
 .قطاع الطباعة والتغليف 
 .قطاع التعدين والتغذية 
  مليار جنيه خالل  11.4، مقارنة ب2019مليار جنيه بنهاية  12.8% لتبلغ 12.6التكاليف بمعدل ومن جانب آخر، إرتفعت

العام السابق، مع األخذ في اإلعتبار أن تكاليف قطاع الطاقه إستحوذت علي الجزء األكبر من التكاليف اإلجمالية للشركة 
 مليار جنيه.  7.3حيث بلغت 

  2% عن العام السابق حيث بلغ مجمل الربح 5.2بمعدل نمو  2019نيه في بنهاية مليار ج 2.1حققت الشركة مجمل الربح 
 % خالل العام السابق.15%، مقارنة ب14.3مليار جنيه. إال أن هامش مجمل الربح إنخفض هذا العام حيث بلغ 

  405مقارنة ب 2019مليون جنيه بنهاية عام  385% علي أساس سنوي محققة 4.9إنخفضت أيضا أرباح التشغيل بمعدل 
خالل العام  %3%، مقارنة ب 2.6مليون جنيه بنهاية العام السابق. أيضا إنخفض هامش الربح التشغيلي هذا العام حيث بلغ 

% علي أساس سنوي، حيث 7.8السابق. وكان ذلك مدعوما باألساس بسبب: إرتفاع المصروفات العمومية واإلدراية بمعدل 
 مليار جنيه بنهاية العام السابق.  1.6مقارنة ب 2019 مليار جنيه بنهاية عام 1.7بلغت 

  2.8مقارنة ب 2019مليار جنيه بنهاية عام  1.4% حيث بلغت 50إنخفضت خسائر الشركة من العمليات المستمرة بمعدل 
 مليار جنيه بنهاية العام السابق. وكان هذا مدعوما باألساس بسبب :

  مليار جنيه  1.7مقارنة ب 2019مليار جنيه بنهاية عام  1.1ت % حيث بلغ35إنخفاض تكاليف التمويل بمعدل
 خالل الفترة المماثلة من العام السابق.

 3.7، مقارنة بأرباح بلغت 2019مليون جنيه بنهاية عام  107ومن جهة أخري، حققت الشركة خسائر من العمليات الغير مستمرة بلغت 
إلي أن هذه األرباح هي الداعم األساسي ألرباح الشركة بالعام السابق والتي لوالها لكانت مليار جنيه بنهاية العام السابق وتجدر اإلشارة 

  خسائرها مشابهة لخسائر هذا العام. 
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 قســــــم البــــــحوث
 

                                                                   مصطفى شفيع األستاذ /                                                                     
                                                                                                   أول   محلل مالي                                                           

       MShafie@arabeyaonline.com        
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

/ ريهام ياسراألستاذة                      األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    
        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 
 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 
الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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