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�أغلب �ل�ضور �مل�ضتخدمة يف هذ� �لتقرير مت �لتقاطها على �أر�ض �لو�قع بامل�ضروعات و�ل�ضركات �لتابعة للقلعة، وهي متاحة لال�ضتخد�م �لإعالمي، ف�ضاًل عن �إمكانية 
ترتيب �لزيار�ت �مليد�نية لهذه �مل�ضروعات. ويف حال �لرغبة يف ذلك يرجى �لتو��ضل مع م�ضئويل ق�ضم �لت�ضويق و�لت�ضالت من خالل �لأرقام �ملرفقة بالغالف 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 2015 بنهاية عام  الربحية  إلى حيز  القلعة  للمساهمين وتحويل شركة  العائد االستثماري  هدفنا تعظيم 
التشغيلية والمالية وإجراء  المخاطر  أبرزها مواصلة تخفيف واحتواء  من خالل عدة محاور استراتيجية، 

التابعة باالستثمارات  التشغيلية  التحسينات 

لتعظيم  هائلة  فر�ضة  هناك  �أن  �ضنو�ت   10 قبل  ن�ضاأتها  منذ  �لقلعة  �ضركة  �أيقنت 
حماور  �أهم  من  لثنني  �لأمثل  �لتوظيف  �ضريطة  للم�ضاهمني،  �ل�ضتثماري  �لعائد 
م�ضروعات  على  �مل�ضبوق  غري  �لطلب  �أولهما  �ملقبلة،  للمرحلة  �لقت�ضادي  �مل�ضهد 
�لتي  �لفريدة  �ل�ضكانية  �لرتكيبة  بف�ضل  �ل�ضتهالكية  و�ل�ضلع  �لأ�ضا�ضية  �لبنية 
نظام  عن  �ل�ضتغناء  حتمية  يف  يتمثل  �لثاين  و�ملحور  �مل�ضرية،  �ل�ضوق  بها  تنفرد 
وطاأة  للدولة حتت  �لعامة  �ملو�زنة  على  �ل�ضلبي  لتاأثريه  �مل�ضروط  غري  �لطاقة  دعم 

م�ضتمرة.  ب�ضورة  �لبرتولية  �لو�رد�ت  تكاليف  �رتفاع 

جتاوز  يف  فقط  لي�ض  لنا،  وعون  �ضند  خري  كانت  �حلقائق  بهذه  �ملطلقة  �لقناعة 
ا يف �لوفاء  �أي�ضً 2011، ولكن  25 يناير  �لفرتة �لع�ضيبة �لتي مرت بها �لبالد عقب 
�ل�ضركة  مكانة  وتر�ضيخ  �لتالية،  �ل�ضنو�ت  خالل  م�ضاهميها  جتاه  �لقلعة  بالتز�م 
على  �لقت�ضادية  �لتنمية  م�ضرية  من  �لفارقة  �ملرحلة  هذه  يف  �لالعبني  كبار  بني 

�أكرب.  نطاق  على  �لأفريقية  وكذلك  �مل�ضرية،  �ل�ضاحة 

�ضركة  مب�ضرية  نقطة حتول حمورية  �ضيكون   2015 عام  �أن  �خللفية  هذه  على  ونثق 
�مل�ضروعات  من  مبجموعة  �لقت�ضادية  �لتنمية  عجلة  دفع  يف  �مل�ضاهمة  نحو  �لقلعة 
ومن  �مل�ضري،  �لقت�ضادي  �مل�ضهد  على  �مل�ضتد�م  �ملردود  ذ�ت  �لعمالقة،  �لوطنية 
�مل�ضرية  )�ل�ضركة  مب�ضر  حالًيا  �لتنفيذ  حتت  خا�ض  قطاع  م�ضروع  �أكرب  بينها 
�لطبيعي  و�لغاز  �لكهربائية  �لطاقة  توزيع  يف  حملًيا  ر�ئدة  �ضركة  و�أكرب  للتكرير(، 
وتد�ول  تخزين  م�ضروع  وكذلك  عربية(،  طاقة  )�ضركة  �لبرتولية  و�ملنتجات 
�لعامل  م�ضتوى  على  حيوية  �لأكرث  �ملالحية  �ملمر�ت  من  بو�حد  �لبرتولية  �ملنتجات 
�لعازمة  �للوجي�ضتي  و�لدعم  �لنقل  ��ضتثمار�ت  ا  و�أي�ضً للبرتول(،  م�ضرق  )�ضركة 
�أفريقيا. �ضرق  وبلد�ن  م�ضر  يف  و�لب�ضائع  �ل�ضلع  بحركة  نوعية  نقلة  �إحد�ث  على 

�إىل  �ل�ضرت�تيجي  �لتحول  خطة  �إمتام  �ضرعة  يف  �ملقبلة  �ملرحلة  �أهد�ف  وتتمثل 
بنهاية  �لربحية  حيز  �إىل  �لقلعة  بانتقال  و�لتعجيل  قاب�ضة،  ��ضتثمارية  �ضركة 
من  �ملرتقبة  �لتخارجات  تنفيذ  مع  �ل�ضابقة،  تقدير�تنا  قبل   – �جلاري  �لعام 
مو��ضلة  وكذلك  �ملخاطر،  وحتجيم  �لديون  لتقلي�ض  �لرئي�ضية  غري  �مل�ضروعات 
�لوقت  يف  �لتنفيذ  حتت  م�ضروعني  �أخر  و�إمتام  �لت�ضغيلية  �لتح�ضينات  �إجر�ء 
يت�ضمن   .2017 عام  مطلع  بكليهما  �لت�ضغيلية  �لأن�ضطة  لإطالق  متهيًد�  �حلايل 
�ملنتجات  لتكرير  معمل  �أحدث  باإن�ضاء  تقوم  �لتي  للتكرير،  �مل�ضرية  �ل�ضركة  ذلك 
�ل�ضولر  وقود  من  م�ضر  و�رد�ت  تقلي�ض  �أجل  من  �لكربى  �لقاهرة  يف  �لبرتولية 
�أول  �إن�ضاء  بد�أت  �لتي  للبرتول،  م�ضرق  و�ضركة  �حلالية،  �ملعدلت  ن�ضف  من  باأكرث 
متكاملة  لإقامة حمطة  �ملتو�ضط  �لأبي�ض  �لبحر  و�ضرق  م�ضر  يف  نوعه  من  م�ضروع 
من  وغريها  بالوقود  �ل�ضفن  ومتوين  �ل�ضائل  �ل�ضب  منتجات  وتد�ول  لتخزين 

بور�ضعيد.  �ضرق  مبيناء  �للوج�ضتي  �لدعم  �أن�ضطة 

لقد �كتمل م�ضروع �مل�ضرية للتكرير باأكرث من 60% حتى �لآن، وو�ضل للمو�نئ �مل�ضرية 
للم�ضروع، مع  �لفنية �حلديثة  �لأ�ضا�ضية و�ملعد�ت  �آلف طن من �ملكونات   7 �أكرث من 
و�لفنيني  �ملهند�ضني  بني  عامل  �آلف   10 من  �أكرث  �إىل  باملوقع  �لعاملني  عدد  �رتفاع 
�لإن�ضاء. �أعمال  �لذي يتز�من مع ذروة  �لتخ�ض�ضات خالل ف�ضل �ل�ضيف  ب�ضتى 

موظف  �ألف   32 ي�ضم  عمل  بفريق  ذلك  على  عالوة  �لقلعة  ��ضتثمار�ت  وتنفرد 
و�لإد�رية  و�لهند�ضية  �لفنية  �لكو�در  من   – و�ملحرتفني  �خلرب�ء  �أكفاأ  من  وعامل 
يعمل  �لذين   – �لتنفيذيني  وكبار  و�مل�ضروعات  �مل�ضانع  مديري  �إىل  �ملتخ�ض�ضة 
�لطاقة  مثل  �لتابعة يف قطاعات حمورية  م�ضروعاتنا  تنمية  على  كلل  دون  منهم  كل 

و�لتعدين. �للوجي�ضتي  و�لدعم  و�لنقل  و�لأغذية  و�لأ�ضمنت 

�لقلعة  �ضركة  تتبناها  �لتي  �ل�ضرت�تيجية  معامل  �أبرز  �لتالية  �لنقاط  وت�ضتعر�ض 
للتعجيل  �ضعًيا  حا�ضمة  وخطو�ت  قر�ر�ت  من  عليه  تنطوي  وما   ،2015 عام  خالل 

�لربحية: حيز  �إىل  �لنتقال  بتقدير�ت 

بالقطاعات  التابعة  ال�شركات  يف  القلعة  ملكية  ح�ش�ص  1.  زيادة 
ر�أ�ضمالها  بزيادة  �لقلعة  �ضركة  تقوم  الرئي�شية:  اال�شتثمارية 
على  �ل�ضتحو�ذ  عمليات  �لنا�ضئة عن  �لد�ئنة  �لأر�ضدة  لتمويل  جمدًد� 
مليار   1.7 مقابل  �لرئي�ضية  �لتابعة  بال�ضتثمار�ت  �إ�ضافية  ح�ض�ض 
جنيه،  مليار   9.7 �إىل  �مل�ضدر  �ملال  ر�أ�ض  و�ضريتفع  تقريًبا.  جنيه 
ممتاز  �ضهم  مليون   85 �إىل  مق�ضمة  �ضهم  مليون   340 �إ�ضد�ر  عرب 
عن  �خلطوة  هذه  تثمر  �أن  �لإد�رة  وتتوقع  عادي.  �ضهم  مليون  و255 
من  �لإيجابية  �مل�ضاهمة  زيادة  نتيجة  لل�ضركة  �ملالية  �لقو�ئم  تنمية 
وتعظيم  و�لتقدم  �لنمو  على  �ملتز�يدة  �لقدر�ت  ذ�ت  �لتابعة  �ل�ضركات 

�لنقدية. �لتدفقات 

مليون   110 �لقلعة  بلغت عائد�ت  تابعة:  2.  التخارج من عدة م�شروعات 
 ،2015 وحتى مطلع   2014 عام  مد�ر  على  �لتخارج  عمليات  دولر من 
�ضفنك�ض  و�ضركة  �مل�ضري،  �ل�ضود�ين  �لبنك  بيع  ذلك  ويت�ضمن 
و�لعامرية  �ل�ضيار�ت  مل�ضبوكات  �لإ�ضكندرية  و�ضركتي  للزجاج، 
حالًيا  �ل�ضركة  وتدر�ض  �لقاب�ضة.  فارو�ض  �ضركة  وكذلك  للمعادن، 
جذ�بة،  عائد�ت  مقابل  �أخرى  تخارجات  لتنفيذ  �ملتاحة  �خليار�ت 
يف  )�ملتخ�ض�ضة  �لزجاج  ل�ضناعة  م�ضر  �ضركة  ذلك  ويت�ضمن 
حتت  �ملتبقية  �مل�ضروعات  و�أخر  �لزجاجية  �لعبو�ت  وت�ضدير  �إنتاج 
خدمات  يف  )�ملتخ�ض�ضة  تنمية  و�ضركة  ورك�ض(  جال�ض  �ضركة  مظلة 
�مليز�ن  �لر�ضيدي  �ضركة  �إىل  بالإ�ضافة  �ل�ضغر(،  متناهي  �لتمويل 
مز�رع  مظلة  حتت  �لألبان  وت�ضنيع  �لزر�عي  �لإنتاج  وم�ضروعات 
�لأغذية  قطاع  ��ضتثمار�ت  مع  بالتعامل  �لإد�رة  لقر�ر  تنفيًذ�  دينا 

رئي�ضية.  غري  م�ضروعات  باعتبارها 

�لر�ضيدي  تو�ضعات  لدعم  جديدة  ��ضتثمار�ت  ب�ضخ  �لقلعة  قامت   وقد   
و�إ�ضافة  �لطماطم  و�ضل�ضلة  �ملربى  �ضناعة  م�ضروعات  يف  �مليز�ن 
�مليز�ن،  �لر�ضيدي  منتجات  لباقة  �لبتكارية  �ملنتجات  من  �ملزيد 
خالل  من  �لو�عد  �ل�ضود�ين  بال�ضوق  �ملبا�ضر  تو�جدها  تنمية  وكذلك 
ومو�رد  �أثمرت خرب�ت  وكما  هناك.  قائمة  م�ضروعات  على  �ل�ضتحو�ذ 
�لألبان يف م�ضر  �أكرب مز�رع  �إىل  دينا  �لقلعة عن حتويل مز�رع  �ضركة 

نثق أن عام 2015 
تحول  نقطة  سيكون 

بمسيرة  محورية 
القلعة  شركة 

المساهمة  نحو 
في دفع عجلة 

االقتصادية  التنمية 
من  بمجموعة 

الوطنية  المشروعات 
العمالقة.

أحمد هيكل
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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استراتيجية من ثالثة محاور رئيسية
وباقة  بقرة،  �ألف   16 يتجاوز  �أبقار  بقطيع  �لأفريقية،  �لقارة  وبلد�ن 
رو�ًجا  �لأكرث  دينا«  »مز�رع  عالمة  �لألبان حتت  منتجات  من  متنوعة 
�ضركة  من  �لتخارج  �إىل  حالًيا  �لقلعة  �ضركة  وت�ضعى  �مل�ضرية.  بال�ضوق 
�إنتاج  و�أن�ضطة  �لزر�عية  �مل�ضروعات  بيع  وكذلك  �مليز�ن  �لر�ضيدي 
�ل�ضركة  حتتفظ  �أن  على  دينا،  مز�رع  مظلة  حتت  و�لألبان  �حلليب 

دينا. مز�رع  �ضوبرماركت  م�ضروعات  و�إد�رة  مبلكية 

يف  �لتابعة  �ل�ضركات  كفاءة  بتعزيز  ا  �أي�ضً �لقلعة  �ضركة   وتقوم   
بيع  خالل  من  ديونها  وتخفي�ض  �لرئي�ضية  �ل�ضتثمارية  �لقطاعات 
باجلز�ئر،  لالأ�ضمنت  �أ�ضيك  م�ضروعات  مثل  و�لأن�ضطة،  �لأ�ضول  بع�ض 
م�ضر.  يف  لوجي�ضتيك�ض  نايل  ل�ضركة  �ململوكة  �لتبني  ميناء  و�أر�ض 

 
قر�ًر�  �أعاله  �ملبينة  و�مل�ضروعات  �ل�ضركات  من  �لتخارج  قر�ر  يكن   مل   
�ل�ضركة  عليها  ُتقدم  �لتي  �لتخارج  عمليات  ولكن  �تخاذه،  ي�ضهل 
و�ملخاطر  �لديون  خف�ض  وترية  ت�ضريع  �إىل  �لأول  باملقام  تهدف 
�لنمو  لفر�ض  �إ�ضايف  متويل  �إتاحة  مع  بالتو�زي  �ل�ضتثمارية 
على  جلًيا  �لإيجابي  �أثره  �ضينعك�ض  ما  وهو  �لرئي�ضية  بال�ضتثمار�ت 

�لقلعة. ل�ضركة  �ملالية  �لقو�ئم 
 

�لقلعة  ل�ضهم  �حلايل  �لتد�ول  �ضعر  �أن  نرى  خزينة:  اأ�شهم   �شراء   .3
خزينة  �أ�ضهم  �ضر�ء  �إىل  �لجتاه  و�أن  �لعادلة،  قيمته  عن  كثرًي�  يقل 
تعظيم  �إىل  �ضيوؤدي  م�ضروعات  عدة  من  �لتخارج  عائد�ت  با�ضتخد�م 
يف  �لقلعة  ��ضتثمار  على  �لعائد  لأن  للم�ضاهمني،  �ل�ضتثماري  �لعائد 
من  �ملحتمل  �لعائد  على  يتفوق  لل�ضهم  �حلايل  بال�ضعر  �خلزينة  �أ�ضهم 

�آخر. ��ضتثمار  �أي 

على  �لإد�رة  تركيز  زيادة  عن  �خلطو�ت  تلك  تثمر  �أن  نثق  �خللفية،  هذه  وعلى 
�ضعًيا  و�لتقدم،  �لنمو  على  متز�يدة  بقدر�ت  حتظى  �لتي  �لرئي�ضية  �ل�ضتثمار�ت 
�إىل  �للتجاء  دون  �حلالية  �لأ�ضول  وتنمية  لل�ضركة  �لنقدية  �لتدفقات  لتعظيم 
ر�أ�ضمال  لزيادة  �جلارية  �لعملية  بخالف  �ملال،  ر�أ�ض  لزيادة  �أخرى  عمليات 
تهياأت  �إذ�  خزينة  �أ�ضهم  �ضر�ء  در��ضة  وكذلك  جنيه،  مليار   9.7 �إىل  �ل�ضركة 

لذلك. �لظروف 

�لفي�ضل  �لعامل  هو  و�لت�ضغيلية  �ملالية  �ملخاطر  حتجيم  �أن  �ل�ضركة  �إد�رة  وتوؤكد 
�لنظم  على  �ملوؤ�ض�ضي  �لطابع  �إ�ضفاء  نو��ضل  ولذلك  �ل�ضرت�تيجية،  هذه  جناح  يف 
و�لإجر�ء�ت �جلديدة �لتي مت ��ضتحد�ثها على مد�ر عام 2014 من �أجل تعزيز رقابة 
تعمل  ذلك  �إىل  وبالإ�ضافة  ��ضتثمار�تها.  وجميع  �لقلعة  �ضركة  على  �لإد�رة  جمل�ض 
توفري  بغر�ض  �ملو�رد،  تخطيط  �أنظمة  �إليه  و�ضلت  ما  �أحدث  توظيف  على  �لإد�رة 
لإد�رة  و�ملتابعة  �لإ�ضر�ف  �آليات  تطوير  �إطار  يف  وبيانات  معلومات  من  يلزم  ما  كل 
�مل�ضروعات �لتابعة. وي�ضرين �أن �أعلن عن �كتمال �ملرحلة �لأوىل وبدء �ملرحلة �لثانية 
من عملية �لتحديث �لتقنية �ملقرر �أن ت�ضتغرق ثالث �ضنو�ت متهيًد� لإطالق منظومة 
تبادل �ملعلومات �مل�ضرتكة بني �ضركة �لقلعة وكافة �ضركاتها �لتابعة. وترى �لإد�رة �أن 
هناك فر�ض هائلة لتعزيز �لكفاءة ب�ضورة كلية لي�ض فقط من خالل تر�ضيد �لنفقات 
ا من خالل تر�ضيد م�ضروفات �خلدمات  �أي�ضً �إنتاجية �ملوظفني ولكن  �لعامة وزيادة 
�ملختلفة مثل �لتاأمني و�لت�ضالت و�ملو�رد �لب�ضرية و�ملن�ضاآت �لتخزينية وغريها.

�خليار�ت  من  وغريها  �أعاله،  �ملذكورة  �ل�ضرت�تيجية  ومبادر�ت  حماور  و�ضتثمر 
 – �ملجمعة  �لديون  تخفي�ض  عن  �حلايل،  �لوقت  يف  �لإد�رة  لدر��ضة  �خلا�ضعة 
�أقل  – �إىل  فايل  ريفت  و�ضكك حديد  للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  مديونيات  با�ضتثناء 
دولر  مليون   300 �نخف�ضت من  �لقلعة  �ضركة  ديون  باأن  علًما  مليار جنيه،   4.5 من 

�إىل 270 مليون دولر تقريًبا بنهاية عام 2014.

متجاوزة   ،2015 عام  بنهاية  �لربحية  حيز  �إىل  �لقلعة  �ضركة  �نتقال  �لإد�رة  وتتوقع 
 2011 عام  منذ  �ل�ضركة  �إجناز�ت  ذلك  ويعك�ض  �ل�ضابقة،  �لتوقعات  جميع  بذلك 
�لرئي�ضية،  �ل�ضتثمارية  �لقطاعات  يف  �لتابعة  بال�ضركات  �ملحققة  �لتطور�ت  وكذلك 
قادرة  �ل�ضتثمار�ت  تلك  باتت  حيث  �لأ�ضا�ضية،  و�لبنية  �لطاقة  قطاعات  �ضيما  ول 
بدًء�  �جلذ�بة  �لكلية  و�ملقومات  �لأ�ض�ض  بتح�ضن  �ملدعومة  �لنمو  فر�ض  توظيف  على 

من عام 2016.

وم�ضرق  للتكرير  �مل�ضرية  م�ضروعي  ت�ضغيل  باأن  ثقتنا  عن  �أعرب  �أن  �أود  وختاًما 
�أن  �لقلعة  ل�ضركة  �ضيتيح  مقبول،  م�ضتوى  �إىل  �ملديونيات  بتقليل  م�ضحوًبا  للبرتول، 

تبد�أ توزيع �أرباح نقدية للم�ضاهمني بحلول عام 2019.

هيكل  �أحمد 
�لإد�رة جمل�س  ورئي�س  �مل�ؤ�س�س 

المحاور الرئيسية
تحجيم المخاطر المالية والتشغيلية

 زيادة حصص الملكية في 
الشركات التابعة الرئيسية

 شراء أسهم خزينة التخارج من عدة مشروعات تابعة

زيادة ر�أ�ض �ملال �مل�ضدر �إىل 9.7 مليار جنيه:
زيادة قدرها 1.7 مليار جنيه تقريًبا

�إ�ضد�ر 340 مليون �ضهم �إ�ضايف مق�ضمة �إىل 
85 مليون �ضهم ممتاز و255 مليون �ضهم 

عادي. 

تت�ضمن  �ملرتقبة  �لتخارجات  �ضل�ضلة 
�لتالية: �مل�ضروعات 

• مز�رع دينا	
• �مليز�ن	 �لر�ضيدي 
• �أ�ضمنت زهانه باجلز�ئر	 م�ضنع 
• �أ�ضمنت جلفا باجلز�ئر	 م�ضنع 
• �ضركة م�ضر ل�ضناعة �لزجاج	
• �ل�ضغر	 للتمويل متناهي  تنمية  �ضركة 
• �أر�ض ميناء �لتبني	

توظيف عائد�ت �لتخارج يف تخفي�ض ديون 
�لتابعة. و��ضتثمار�تها  �لقلعة  �ضركة 

��ضتخد�م عائد�ت �لتخارج من عدة 
م�ضروعات ل�ضر�ء �أ�ضهم خزينة باأقل كثرًي� 
من �لقيمة �لعادلة ل�ضهم �ضركة �لقلعة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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شركة رائدة في استثمارات الصناعة 
والبنية األساسية بمصر وأفريقيا

�شركة ا�شتثمارية رائدة ...
حتظى �ضركة �لقلعة مبكانة بارزة على �خلريطة �ل�ضتثمارية مب�ضر و�أ�ضو�ق �ل�ضرق 
�ضتعيد  قطاعات حمورية  على عدة  �ملوزعة  م�ضروعاتها  و�أفريقيا من خالل  �لأو�ضط 

باملنطقة.  �لقت�ضادية  �ملنظومة  م�ضتقبل  ت�ضكيل 
�أ�ضحاب  من  وعامل  موظف  �ألف   32 بت�ضغيل  �لقلعة  �ضركة  ��ضتثمار�ت  تقوم 
لالأفر�د  �لطاقة  �حتياجات  توفري  نحو  جهودهم  تت�ضافر  �لذين  �لكفاء�ت 
�لبنية  �ضبكات  وتطوير  بناء  يف  و�مل�ضاهمة  و�لتجارية،  �ل�ضناعية  و�مل�ضروعات 
�لنقل  حلول  وتوفري  و�لغذ�ئية،  �لزر�عية  �مل�ضروعات  �إقامة  وكذلك  �لأ�ضا�ضية، 
�لقيمة  عن حتقيق  ف�ضاًل  �لبيئة،  على  و�حلفاظ  �لوقود  ��ضتهالك  بكفاءة  �ملتميزة 

�لطبيعية.  �ملو�رد  مب�ضروعات  �مل�ضافة 
خالل  من  �لبتكارية  �لأفكار  توظيف  على  �لقلعة  �ضركة  ��ضتثمار�ت  وحتر�ض 
�لإيجابي  و�ملردود  �جلذ�ب  �ل�ضتثماري  بالعائد  تتميز  متكاملة  ��ضتثمارية  منظومة 

�مل�ضتد�م على �ملجتمع و�لبيئة �ملحيطة.

... يف قطاعات ا�شرتاتيجية
تلبي  �لتي  �ل�ضتثمارية  �مل�ضروعات  تطوير  بغر�ض   2004 عام  �لقلعة  �ضركة  ن�ضاأت 
�حتياجات �أكرث من 1.3 مليار مو�طن يف م�ضر و�ضمال و�ضرق �أفريقيا، وهو ما �أثمر 
عن جناحها يف �لتحول �إىل �أكرب �ضركة ��ضتثمار مبا�ضر يف �أفريقيا و�ل�ضرق �لأو�ضط. 
و�مل�ضروعات  �لأفكار  و�أ�ضحاب  �لأعمال  لرو�د  خا�ض  ب�ضغف  �لقلعة  �ضركة  وتتمتع 
من  جمموعة  يد  على  تطورت  �لتي  �جلودة  فائقة  بالأنظمة  وحتظى  �لبتكارية، 
�لطاقة  تت�ضمن  ��ضرت�تيجية  جمالت  يف  وخا�ضة  �لعامل،  حول  �لتمويل  خرب�ء  �أكفاأ 

�للوجي�ضتي و�لتعدين. و�لأ�ضمنت و�لأغذية و�لنقل و�لدعم 

... �شتعيد ت�شكيل املنظومة االقت�شادية باملنطقة
مركز  �أكرب  �إىل  �لتحول  م�ضارف  على  �لأو�ضط  و�ل�ضرق  �أفريقيا  �أ�ضو�ق  �أ�ضبحت 
بني  من  دول  �ضبع  على  �أفريقيا  حتتوي  حني  يف  �لعامل،  حول  �لعاملة  للقوى 
��ضتهالكية  كتلة  بوجود  م�ضحوًبا  �لعامل،  حول  منًو�  �لأ�ضرع  �لع�ضرة  �لقت�ضاد�ت 

�ضخمة يتجاوز حجمها �ملليار ن�ضمة.
ومن ثم تهدف �ضركة �لقلعة �إىل تعزيز �ملركز �لتناف�ضي للمنطقة على �خلريطة 
�إىل كيانات  �لتحول  �لقادرة على  �ل�ضتثمارية  �مل�ضروعات  �لعاملية من خالل تطوير 
مع  �ملقبلة،  �ل�ضنو�ت  خالل  باملنطقة  �لقت�ضادي  �لنمو  وتوجيه  وقيادة  �ضخمة 
�لقت�ضادية  �ملنظومة  كفاءة  وزيادة  �جلديدة  �لعمل  فر�ض  توفري  يف  �مل�ضاهمة 

م�ضتد�مة. ب�ضورة 

المعاصرة من  التحديات  العملية ألبرز  الحلول  االبتكارية وطرح  القلعة على توظيف األفكار  تعمل شركة 
على  المستدام  اإليجابي  والمردود  الجذاب  االستثماري  بالعائد  تتميز  متكاملة  استثمارية  منظومة  خالل 

المحيطة. والبيئة  المجتمع 

نبذة عامة عن شركة القلعة

6.5

32,000652

مليار جم

مليون جم

اإلجمالي العام لإليرادات

اإلجمالي العام لألرباح التشغيليةعدد العاملين

النقل والدعم 
اللوجيستي

الطاقة

األغذية

التعدين

األسمنت 
واإلنشاءات
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استثمارات شركة القلعة تركز 
على قطاعات استراتيجية

منظومة  �إن�ضاء  على  �لقلعة  ��ضتثمار�ت  تركز 
بقطاع  �لقيمة  �ضل�ضلة  ت�ضمل  مرت�بطة  ��ضتثمارية 
مرورً�  و�لإنتاج  �ل�ضتك�ضاف  �أن�ضطة  من  �لبرتول، 
باملعاجلة و�لت�ضنيع و�لتكرير، �إىل جانب توليد وتوزيع 
وم�ضروعات  �لطبيعي  �لغاز  وتوزيع  �لكهربائية  �لطاقة 
حلوًل  �لقلعة  ��ضتثمار�ت  وتطرح  �ملتجددة.  �لطاقة 
باملنطقة،  �لطاقة  قطاع  تو�جه  �لتي  للتحديات  عملية 
تكلفتها  تبلغ  �لتي  للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  من خالل 
�أكرب م�ضروع قطاع  �ل�ضتثمارية 3.7 مليار دولر وتعد 
خا�ض حتت �لتنفيذ حالًيا مب�ضر، و�ضركة طاقة عربية 
�لتي تعد �أكرب �ضركة تابعة للقطاع �خلا�ض �مل�ضري يف 
�ملتخ�ض�ضة  تو�زن  و�ضركة  �لطاقة،  توزيع  م�ضروعات 
بديل  وقود  �إىل  و�ملنزلية  �لزر�عية  �ملخلفات  يف حتويل 

�ل�ضناعية. للم�ضروعات 

عالية  �لبناء  مو�د  بت�ضنيع  �لقلعة  ��ضتثمار�ت  تقوم 
مع  �لدولية  �لبيئية  �ملو��ضفات  تطابق  �لتي  �جلودة 
يف  �لأ�ضا�ضية  �لبنية  منظومة  تطوير  يف  �مل�ضاهمة 
�أ�ضيك  جمموعة  وتعد  �لأو�ضط.  و�ل�ضرق  �أفريقيا 
م�ضروعات  يف  �لإقليمية  �لكيانات  �أبرز  من  �لقاب�ضة 
خالل  من  و�لإن�ضاء�ت  و�لهند�ضة  �لأ�ضمنت  �ضناعة 
�ضركة  و�أبرزها  �ل�ضرت�تيجية  �مل�ضروعات  من  عدد 
�لأ�ضمنت  �ضناعة  يف  �ملتخ�ض�ضة  لالأ�ضمنت  �أ�ضيك 
وت�ضم  �ضنوًيا.  طن  مليون   6.5 تبلغ  �إنتاجية  بطاقة 
م�ضروعات  مظلتها  حتت  لالأ�ضمنت  �أ�ضيك  �ضركة 
و�أ�ضيك  قنا   – لالأ�ضمنت  م�ضر  ت�ضمل  �إنتاجية 
�مل�ضرية،  بال�ضوق  �ملنيا  و�أ�ضيك  �جلاهزة  للخر�ضانة 
و�أ�ضمنت �لتكامل يف �ل�ضود�ن، و�أ�ضمنت زهانه وم�ضنع 

دجلفا )حتت �لإن�ضاء( يف �جلز�ئر.

�لأ�ضا�ضية  �لتحديات  جتاوز  �إىل  �لقلعة  �ضركة  تهدف 
�لتي تو�جه منظومة �لأمن �لغذ�ئي باملنطقة، ول �ضيما 
عدة  خالل  من  �ل�ضود�ن،  وجنوب  و�ل�ضود�ن  م�ضر  يف 
و�ضركة  جذور  ملجموعة  تابعة  ��ضتثمارية  م�ضروعات 
وفرة �ملتخ�ض�ضتان يف �إنتاج �حلليب �لطازج ومنتجات 
وخمتلف  و�للحوم  �ل�ضتهالكية  و�ل�ضلع  �لألبان 
�لعديدة  �ل�ضتثمار�ت  بني  ومن  �لزر�عية.  �ملحا�ضيل 
دينا  مز�رع  �ضركة  تربز  جذور،  متتلكها جمموعة  �لتي 
للقطاع �خلا�ض يف  تابعة  �ألبان  �أكرب مزرعة  باعتبارها 
�لتجارية  �لعالمات  �أكرث  من  و�حدة  و�ضاحبة  م�ضر، 
رو�ًجا يف �ضناعة �حلليب بال�ضوق �مل�ضرية، كما متتلك 
من حمالت  �لنمو  و�ضريعة  ناجحة  �ضل�ضلة  دينا  مز�رع 

�ل�ضوبرماركت �لتي تربو حالًيا على 15 فرًعا.

من  متكاملة  منظومة  �إقامة  على  �لقلعة  �ضركة  تعمل 
�لنقل  حلول  توفري  على  �لقادرة  �ل�ضتثمارية  �مل�ضروعات 
�ضعًيا  منا�ضبة،  باأ�ضعار  �جلودة  عالية  �للوجي�ضتي  و�لدعم 
لتوظيف �لتحول �لعاملي مل�ضروعات �لنقل �لنهري و�ضبكات 
�ل�ضكك �حلديدية باعتبارها �أكرث كفاءة يف ��ضتهالك �لوقود 
مع دعم م�ضاعي �لنمو �ملحلي و�لإقليمي وتذليل �لعقبات �لتي 
تعوق حركة �لتجارة �لبينية يف �أفريقيا. ومن ثم تعمل �ضركة 
نايل لوجي�ضتيك�ض على تطوير حركة نقل �ل�ضلع و�لب�ضائع 
بتوظيف �ملز�يا �لتناف�ضية مل�ضروعات �لنقل �لنهري يف م�ضر 
و�ل�ضود�ن، و�لتي تتفوق بجد�رة على �لنقل �لربي بال�ضاحنات 
من حيث �لكفاءة �لت�ضغيلية ومعايري �لأد�ء �لبيئي. يف حني 
تقوم �ضركة ريفت فايل بت�ضغيل �ضبكة �ل�ضكك �حلديدية يف 
كينيا و�أوغند�، حيث تعمل على حت�ضني كفاءة �مل�ضروعات 
�ل�ضناعية و�لزر�عية و�لتجارية وهو ما ينعك�ض مبا�ضرة يف 

خف�ض �أ�ضعار �ل�ضلع لل�ضر�ئح �ل�ضتهالكية �ملختلفة.

��ضتثمارية  منظومة  بناء  �إىل  �لقلعة  �ضركة  تهدف 
وتعظيم  �مل�ضافة  �لقيمة  م�ضروعات  لتطوير  متكاملة 
�لطبيعية  �ملو�رد  وفرة  من  �لقت�ضادية  �ملنفعة 
�ضركة  وتتخ�ض�ض  �لأو�ضط.  و�ل�ضرق  �أفريقيا  ببلد�ن 
ل�ضركات  �ملحاجر  �إد�رة  خدمات  تقدمي  يف  �أ�ضكوم 
ميتد  كما  �مل�ضري،  �ل�ضوق  يف  �لأ�ضمنت  وم�ضانع 
مثل  �ل�ضناعية  �خلامات  �إنتاج  �إىل  �ل�ضركة  ن�ضاط 
يف  �ملتنامي  �لعاملي  �لطلب  لتلبية  �لكال�ضيوم  كربونات 
ت�ضنيع  و  �لورق،  و�ضناعة  و�لبوليمر  �لدهانات  �أ�ضو�ق 
�ل�ضخري  )�ل�ضوف  للبيئة  �ل�ضديقة  �لعازلة  �ملو�د 
و�ل�ضوف �لزجاجي( لتلبية �لطلب �ملحلي و�لعاملي.

األسمنت الطاقة 
النقل والدعم األغذية واإلنشاءات 

التعدين اللوجيستي

�لنطاق �جلغر�يف: م�ضر | ليبيا | ماليزيا | عمان | 
قطر | �ل�ضعودية | �ل�ضود�ن | �لإمار�ت

�ل�ضركة   | تو�زن   | عربية  طاقة  �لتابعة:  �ل�سركات 
| م�ضرق للبرتول �مل�ضرية للتكرير 

�لنطاق �جلغر�يف: �جلز�ئر | م�ضر | �ل�ضود�ن

�لقاب�ضة �أ�ضيك  �ل�سركات �لتابعة: جمموعة 

 | �ل�ضود�ن  جنوب   | م�ضر  �جلغر�يف:  �لنطاق 
�ل�ضود�ن

�ل�سركات �لتابعة: جمموعة جذور | وفرة

 | �ل�ضود�ن  | جنوب  كينيا   | �لنطاق �جلغر�يف: م�ضر 
�ل�ضود�ن | �أوغند�.

�ل�سركات �لتابعة: نايل لوجي�ضتيك�ض | �أفريكا ريل و�يز

 | �ل�ضود�ن   | م�ضر   | �جلز�ئر  �جلغر�يف:  �لنطاق 
�إثيوبيا | �ل�ضعودية| �لإمار�ت| عمان

و�خلدمات  للتعدين  �أ�ضكوم  �لتابعة:  �ل�سركات 
�جليولوجية

 %28 %38 %15 %10 %9

اإليرادات المجمعة | عام 2014

6,452.7
مليون جنيه مصري

%9

%10

%15

%38

%28

�لطاقة
�لأ�ضمنت
�لأغذية

�للوجي�ضتي و�لدعم  �لنقل 
�لتعدين

من اإيرادات ال�شركات التابعة 
الرئي�شية خالل عام 2014

من اإيرادات ال�شركات التابعة 
الرئي�شية خالل عام 2014

من اإيرادات ال�شركات التابعة 
الرئي�شية خالل عام 2014

من اإيرادات ال�شركات التابعة 
الرئي�شية خالل عام 2014

من اإيرادات ال�شركات التابعة 
الرئي�شية خالل عام 2014

نظرة سريعة على استثمارات القلعة
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مقومات التنمية األفريقيةالمزايا التنافسية للسوق المصرية
النمو  مسيرة  تدعم  التي  التنافسية  المقومات  من  بمجموعة  ينفرد  المصري  السوق  بأن  تامة  قناعة  على  القلعة  شركة 

استثمارات  لتشجيع  والتشريعي  المالي  الدعم  في  تتمثل  المقومات  تلك  وأبرز  االستثمار،  مناخ  على  إيجابية  بصورة  وتنعكس 
بدأ يتعافى من موجات  إذ  المصري  العاملة. واالقتصاد  القوى  الخام وقاعدة هائلة من  المواد  الخاص، وكذلك وفرة  القطاع 

3 سنوات، تحرص  ثورتين شعبيتين خالل  اندالع  العالمية، ثم  المالية  األزمة  نتيجة  األخيرة،  السنوات  به خالل  التي لحقت  االهتزاز 
الجذابة. االستثمارية  الفرص  من  مجموعة  طرح  مع  االستثماري  المناخ  وتحسين  العقبات  تذليل  على  الحالي  الوقت  في  الدولة 

من زيادة الرقعة العمرانية ونمو معدالت االستهالك، إلى تعزيز وترسيخ قنوات النشاط التجاري بين أفريقيا واألسواق العالمية وغيرها 
من الخصائص التي تحتم على االقتصادات األفريقية زيادة معدالت االستثمار بمنظومة البنية األساسية. وعالوة على ذلك ترى شركة 

القلعة العديد من فرص النمو الجذابة بأسواق القارة األفريقية نظًرا لما تحظى به من مزايا تنافسية متنوعة ومن بينها المساحة 
الهائلة، حيث تحتوي القارة على 54 دولة تتجاوز مساحتها اإلجمالية 3 أضعاف الواليات المتحدة األمريكية. كما تتميز القارة األفريقية 

بنمو السوق االستهالكي، والذي تجاوز المليار نسمة في عام 2010، علًما بأن القارة األفريقية تسير نحو التحول إلى أكبر مركز للقوى 
العاملة حول العالم بحلول عام 2040.

 GDP Growth GDP Per Capita (USD) GDP PPP (Int'l $) In�ation, average 
consumer prices (%)

Population 
(Mn)

Gov't Revenue 
(% of GDP)

Gov't Expenditure 
(% of GDP)

Gov't Expenditure 
(% of GDP)

 GDP Growth GDP PPP (Int'l $, Mns) Investment (% of GDP) In�ation, average 
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Gov't Expenditure 
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Current account balance 
(USD, Bns)
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consumer prices (%)
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(% of GDP)
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(% of GDP)

Gov't Expenditure 
(% of GDP)

 GDP Growth GDP PPP (Int'l $, Mns) Investment (% of GDP) In�ation, average 
consumer prices (%)
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(% of GDP)

Gov't Expenditure 
(% of GDP)

Current account balance 
(USD, Bns)

 GDP Growth GDP PPP (Int'l $, Mns) Investment (% of GDP) In�ation, average 
consumer prices (%)

Gov't Revenue 
(% of GDP)

Gov't Expenditure 
(% of GDP)

Current account balance 
(USD, Bns) معدل نمو الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(

مصر

معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي )%(

التعداد السكاني
)مليون نسمة(

نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي )دوالر أمريكي(

مساهمة النشاط االستثماري 
بالناتج المحلي اإلجمالي )%(

التضخم، متوسط السعر االستهالكي 
)% التغيير(

• ا�شتثمارات 	 لت�شجيع  والت�شريعي  املايل  الدعم  تقدم  احلكومة 
اخلا�ص القطاع 

• اإىل 	 االجتاه  على خلفية  ا جذابة  فر�شً امل�شرية تطرح  ال�شوق 
تدريجية  ب�شورة  الدعم  واإلغاء  الطاقة  منظومة  حترير 

• املتجددة 	 الطاقة  بقطاع  م�شبوقة  غري  فر�ص  هناك 
الكهرباء توليد  وم�شروعات 

• الطبيعي 	 والغاز  الكهرباء  احتياجات  تلبية  يف  كبري  عجز 
القطاع  م�شروعات  جانب  من  الطلب  بارتفاع  م�شحوًبا 

ال�شناعية وامل�شروعات  اخلا�ص 

• املتو�شطة	 الطبقة  بنمو  م�شحوًبا  �شخم  ا�شتهالكي  �شوق 

• جذاب	 ائتماين  مركز 

• املتعلمة	 ال�شابة  للعمالة  �شخمة  وقاعدة  هائلة  ب�شرية  موارد 

• وفرة املواد اخلام، وموقع ا�شرتاتيجي على خريطة التجارة العاملية	

• جيل جديد من �شناع القرارات وال�شيا�شات: فتح اآفاق جديدة 	
ال�شتثمارات القطاع اخلا�ص يف جماالت ا�شرتاتيجية كانت يف 

ال�شابق حكًرا على القطاع العام وحدة

• حتتوي القارة االأفريقية على 61% من اإجمايل االأرا�شي الزراعية 	
غري امل�شتغلة حول العامل

• احلاجة ل�شخ مزيد من اال�شتثمارات مب�شروعات البنية االأ�شا�شية: 	
تو�شح تقديرات املنتدى االقت�شادي العاملي )WEF( اأن القارة 

االأفريقية حتتاج اإىل 93 مليار دوالر �شنوًيا حتى عام 2020 لتطوير 
�شبكات البنية االأ�شا�شية.

• كتلة ا�شتهالكية �شخمة تتجاوز املليار ن�شمة، م�شحوًبا بنمو الطبقة 	
املتو�شطة

• الطلب على الطاقة يتجاوز بكثري معدالت االإنتاج احلالية: %43 	
فقط من �شكان اأفريقيا لديهم طاقة كهربائية وفقاً لتقديرات 

املنتدى االقت�شادي العاملي )WEF(، وينخف�ص ذلك اإىل %10 
باملتو�شط يف املناطق الريفية.

• القارة االأفريقية على م�شارف التحول اإىل اأكرب مركز للقوى العاملة 	
حول العامل بحلول عام 2040

• وفرة املوارد الطبيعية تدعم ال�شناعات الت�شديرية وم�شروعات 	
امل�شافة القيمة 
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أهم المؤشرات التشغيليةالمؤشرات المالية والتشغيلية*

*  يستعرض التقرير السنوي مؤشرات النتائج املالية الفعلية للسنة املالية 2014 مقابل نتائج عام 2013 املعاد تبويبها )pro-forma( لتعكس تأثير االستحواذات التي قامت بها شركة القلعة في إطار 
برنامج التحول االستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة. ويرجع إعادة تبويب نتائج عام 2013 إلى كون قوائم املقارنة املدققة املنشورة ال متثل أساًسا صاحلًا الستعراض تطور املوقف املالي أو نتائج األعمال 

ألنها ال تعكس تأثير تلك االستحواذات التي قامت بها القلعة في 2014.

*  76% من اإلجمالي ألنشطة التوزيع والنسبة املتبقية ألنشطة التوليد.

اإليرادات
عام 2014

)مليار جنيه(

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 
والفوائد واإلهالك واالستهالك

عام 2014
)مليون جنيه(

صافي الربح
عام 2014

)مليون جنيه(
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 مشروعات إنتاج 
الكلنكر

10.2

إجمالي المبيعات
)أسيك المنيا( 

1.9

إجمالي المبيعات
)أسمنت التكامل(

0.4

إجمالي المبيعات
)مصر لألسمنت - قنا(

2.0

قطاع األسمنت 

 15 فرًعا 
5.2 ألف متر مربع

مبيعات الشركة مبيعات مزارع دينامبيعات الرشيدي الميزان
فروع التجزئة ومساحتها اإلجمالية االستثمارية لمنتجات األلبان

11.1 ألف طن64.1 ألف طن25.2 ألف طن

قطاع األغذية 

إجمالي توريدات المخلفات الزراعية توزيع الغاز الطبيعيتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية*

145 ألف5913.9
طنمليار متر مكعبمليون كيلو وات / ساعة

قطاع الطاقة 

 معدل اإليرادات 
لكل طن / كم

5.95

نشاط التحميل والتفريغ )حجم 
البضائع المنقولة(

958
نشاط نقل الحاويات 

20

حجم الحموالت المنقولة 
بالصافي 

1.3

قطاع النقل 
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ديون شركة القلعة

247.532.3

قطاع التعدين 
مبيعات نشاط إدارة المحاجر في السوق المصريمبيعات أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات 

7.257.56 7.507.777.99

5.49

3.51 3.523.41

1.63 1.541.26 1.42

ديسمبر 
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المؤشرات المالية والتشغيلية

مليون طن سنوًيا

ألف طن

مليون طن ألف طن

سنت لكل طن / كممليار  طن / كمألف حاوية نمطية

 )وحدات بيعية(حليب خام )وحدات بيعية(

مليون طن سنوًيامليون طن سنوًيامليون طن سنوًيا

ريل وايز أفريكا  شركة  للتكرير المصرية  ديون أخرىالشركة 
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اإليضاحات المتممة 
وتحليالت اإلدارة*

المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة | عام 2014

39%6.5 مليار جنيه

879.6 مليون جنيه652 مليون جنيه

اإليرادات
)مقابل 4.8 مليار جنيه خالل عام 2013(

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالك واالستهالك

)مقابل خ�شائر قدرها 23.1 مليون جنيه خالل عام 2013(
صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية

)مقابل خ�شائر قدرها 1.89 مليار جنيه خالل عام 2013(

11.9 مليار جنيه
إجمالي حقوق الملكية

)مقابل 12.7 مليار جنيه خالل عام 2013(

• منو 	 وهو   ،2014 عام  خالل  جنيه  مليار   6.5 �لقلعة  �ضركة  �إير�د�ت  بلغت 
�ضنوي مبعدل %34.

• بلغت �لأرباح �لت�ضغيلية قبل خ�ضم �ل�ضر�ئب و�لفو�ئد و�لإهالك و�ل�ضتهالك 	
�لبالغة  �لت�ضغيلية  �خل�ضائر  عن  ملحوظ  حت�ضن  وهو  جنيه،  مليون   651.9
23.1 مليون جنيه خالل عام 2013. ومل يطر�أ تغيري ملحوظ على �خل�ضائر 
 1.3 بلغت  حيث  �ملا�ضي  بالعام  مقارنة  �ل�ضر�ئب  خ�ضم  قبل  �لت�ضغيلية 

مليار جنيه خالل عام 2014. 

• بلغ هام�ض �مل�ضاهمة 39% تقريًبا خالل عام 2014، غري �أن هام�ض �مل�ضاهمة 	
�ضينخف�ض مبرور �لوقت نظًر� لتو�ضعات �لقلعة يف م�ضروعات �ل�ضوبرماركت 
وحمطات �لوقود علًما باأن تلك �مل�ضروعات تت�ضم بانخفا�ض هام�ض �مل�ضاهمة 

على �لرغم من �رتفاع معدل �لعائد على حقوق �مللكية.

• خالل 	 جنيه  مليون   879.6 �لأقلية  حقوق  خ�ضم  بعد  �خل�ضائر  �ضايف  بلغ 
 1.9 قدرها  خ�ضائر  مقابل   %54 مبعدل  �ضنوي  �نخفا�ض  وهو   ،2014 عام 
مليار جنيه خالل عام 2013. وتتوقع �ضركة �لقلعة �لتحول �إىل حيز �لربحية 
غري  �مل�ضروعات  من  �ملرتقبة  �لتخارجات  �ضوء  يف   2015 عام  بنهاية 
�لدخل،  قائمة  على  �مل�ضتمرة  غري  �لعمليات  تاأثري  �إنهاء  وكذلك  �لرئي�ضية، 
م�ضحوًبا بانخفا�ض م�ضروفات �لفائدة بف�ضل خطة تقلي�ض ديون �لقلعة.

• ل�ضركة 	 �ملجمعة  �لإير�د�ت  �ضد�رة  و�لإن�ضاء�ت  �لأ�ضمنت  قطاع  �حتل 
بن�ضبة 30%، بف�ضل  �لطاقة  ويليه قطاع  بلغت م�ضاهمته %40،  �لقلعة، حيث 

�أ�ضيك لالأ�ضمنت وطاقة عربية. �لت�ضغيلية مب�ضروعات  �لتطور�ت 
• �لنمو 	 تقود  ما  و�لأ�ضمنت عادة  �لطاقة  ��ضتهالك  �ملو�ضمية ملعدلت  �لطبيعة 

ويعقب  عام،  كل  و�لثالث من  �لثاين  �لربعني  �ل�ضركة خالل  بنتائج  �مللحوظ 
ذلك �لربعني �لأول و�لأخري على �لتو�يل.

• م�ضروعات 	 عدة  من  �لتخارج  �إمتام  عن   2014 عام  خالل  �لقلعة  �أعلنت 
للزجاج،  �ضفنك�ض  و�ضركة  �مل�ضري،  �ل�ضود�ين  �لبنك  تت�ضمن  رئي�ضية  غري 
�ل�ضيار�ت  مل�ضبوكات  )�لإ�ضكندرية  للم�ضابك  �ملتحدة  �ل�ضركة  وم�ضروعات 
فارو�ض  �ضركة  من  �لتخارج  �إمتام  ذلك  و�أعقب  للمعادن(.  و�لعامرية 
م�ضت�ضارين  بتكليف  كذلك  �ل�ضركة  وقامت   .2015 عام  مطلع  �لقاب�ضة 

دينا  مز�رع  م�ضروعات  من  للتخارج  �ل�ضرت�تيجية  �خليار�ت  بدر��ضة 
يف  �ملتخ�ض�ضة  تنمية  و�ضركة  �لزجاج  ل�ضناعة  وم�ضر  �مليز�ن  و�لر�ضيدي 
�لتخارج  خيار�ت  ا  �أي�ضً �لقلعة  وتدر�ض  �ل�ضغر.  متناهي  �لتمويل  �أن�ضطة 
لالأ�ضمنت  زهانه  و�ضركة  )دجلفا(  لالأ�ضمنت  �جلز�ئر  �أ�ضيك  �ضركة  من 
�أر�ض غري  بيع قطعة  �إىل  بالإ�ضافة  ل�ضالح �حلكومة �جلز�ئرية،  باجلز�ئر 
مبا�ضرة.  �لنيل  نهر  على  وتطل  لوجي�ضتيك�ض  نايل  �ضركة  متتلكها  م�ضتغلة 
و�ضتثمر هذه �لتخارجات �ملرتقبة عن تخفي�ض ديون �لقلعة ب�ضورة ملحوظة 
�إىل جانب توفري �ضيولة �إ�ضافية لدعم �لنمو بال�ضركات �لتابعة يف �لقطاعات 

�لرئي�ضية. �ل�ضتثمارية 

• وكذلك 	 �حلالية  و�مل�ضروعات  �ل�ضتثمار�ت  تنمية  على  �لقلعة  �ضركة  تعكف 
للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  مثل  �ل�ضخمة  �لأ�ضا�ضية  �لبنية  م�ضروعات  تنفيذ 
ا على �إقامة �مل�ضروعات �ملدعومة  و�ضركة م�ضرق للبرتول. وتركز �ل�ضركة �أي�ضً

بنمو �لطلب �ل�ضتهالكي مثل حمالت �ل�ضوبرماركت وحمطات �لوقود.

• �ل�ضركات 	 يف  �مللكية  ح�ض�ض  زيادة  عن   2014 �أبريل  يف  �ل�ضركة  �أعلنت 
جنيه  مليار   3.7 با�ضتخد�م  �لرئي�ضية  �ل�ضتثمارية  بالقطاعات  �لتابعة 
�ل�ضركة  وت�ضعى  جنيه.  مليار   8 �إىل  �مل�ضدر  �ملال  ر�أ�ض  زيادة  عن  �لناجتة 
 1.7 بقيمة  �أخرى  زيادة  لتنفيذ  متهيًد�  �لرقابية  �ملتطلبات  لتلبية  حالًيا 
جنيه  مليار   9.7 �إىل  �مل�ضدر  �ملال  ر�أ�ض  مبقت�ضاها  لريتفع  جنيه،  مليار 

خالل �لأ�ضهر �ملقبلة.

• و�لفو�ئد 	 �ل�ضر�ئب  خ�ضم  قبل  ت�ضغيلية  �أرباح  حتقيق  �لإد�رة  تتوقع 
و�لإهالك و�ل�ضتهالك بقيمة 1.2 مليار جنيه خالل عام 2015 مع حتقيق 
توزيع  �ل�ضركة  �إد�رة  تعتزم  ذلك  على  وعالوة  �لعام.  بنهاية  �أرباح  �ضايف 

�أرباح نقدية للم�ضاهمني �عتباًر� من عام 2019.

• جنيه 	 مليار   5.5 )ي�ضمل  جنيه  مليار   14.3 �مل�ضريف  �لدين  �إجمايل  بلغ 
خا�ضة مب�ضروع �ل�ضركة �مل�ضرية للتكرير و1.55 مليار جنيه خا�ضة  ب�ضركة 
مليار   11.9 بقيمة  �مللكية  حقوق  �إجمايل  مقابل  فايل(  ريفت  حديد  �ضكك 
دولر خالل  مليون   62.8 يعادل  ما  ب�ضد�د  �لقلعة  �ضركة  قامت  وقد  جنيه. 
عام 2014، ويت�ضمن ذلك 30 مليون دولر بالإ�ضافة �إىل مديونيات بالعملة 

�ملحلية قيمتها 246 مليون جنيه.

إجمالي األصول
)مقابل 30.03 مليار جنيه خالل عام 2013(

32.4 مليار جنيه

هامش المساهمة

اإليضاحات المتممة وتحليالت اإلدارة

*  يستعرض التقرير السنوي النتائج املالية الفعلية للسنة املالية 2014 مقابل نتائج عام 2013 املعاد تبويبها )pro-forma( لتعكس تأثير االستحواذات التي قامت بها شركة القلعة في إطار برنامج التحول 
االستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة. ويرجع إعادة تبويب نتائج عام 2013 إلى كون قوائم املقارنة املدققة املنشورة ال متثل أساًسا صاحلًا الستعراض تطور املوقف املالي أو نتائج األعمال ألنها ال تعكس تأثير تلك 

االستحواذات التي قامت بها القلعة في 2014.
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أخر تطورات برنامج التخارج من 
المشروعات غير الرئيسية

قامت شركة القلعة بتنفيذ برنامج التخارج من المشروعات غير الرئيسية على مدار 
عام 2014، وأثمر ذلك عن تنفيذ التخارجات التالية:

مجموعة أسيك القابضة
جمموعة  يف  للتحويل  �لقابل  بالقر�ض  ح�ضتها  من   %16 ببيع  �لقلعة  �ضركة  قامت 
للقر�ض  �ل�ضمية  بالقيمة  وذلك  �أمريكي  دولر  مليون   13 مقابل  �لقاب�ضة  �أ�ضيك 

و�لفو�ئد �مل�ضتحقة حتي 20 يناير 2014.

البنك السوداني المصري
قامت �ضركة �لقلعة يف �أبريل 2014 باإمتام عملية بيع كامل ح�ضتها �لبالغة %66.12 
دولر  مليون   22 مقابل  �لإ�ضالمي  �لت�ضامن  بنك  �إىل  �مل�ضري  �ل�ضود�ين  �لبنك  يف 
ل�ضركة  �لتابعة  �مل�ضروعات  �أحد  كان  �مل�ضري  �ل�ضود�ين  �لبنك  باأن  علًما  �أمريكي، 

�أنليميتد. فاينان�ض 

شركة سفنكس للزجاج
يف   %100 �لبالغة  ح�ضتها  كامل  بيع  �إمتام  عن   2014 يونيو  يف  �لقلعة  �ضركة  �أعلنت 
دولر،  مليون   180 مقابل  �لقاب�ضة  �لإعمار  مو�د  ل�ضركة  للزجاج  �ضفنك�ض  �ضركة 

وذلك يف �إطار �لتخارج من �ل�ضتثمار�ت غري �لرئي�ضية.

شركة اإلسكندرية لمسبوكات السيارات وشركة 
العامرية للصناعات المعدنية

�لبالغة 100% يف �ضركة  لبيع كامل ح�ضتها  �تفاقية  للم�ضابك  �ملتحدة  �ل�ضركة  وقعت 
قام  حيث  �ملعدنية،  لل�ضناعات  �لعامرية  و�ضركة  �ل�ضيار�ت  مل�ضبوكات  �لإ�ضكندرية 
�ملوؤ�ض�ضني  �أحد  وهو   – �أحمد  �ضيد  �أحمد  �لأعمال  رجل  بقيادة  ��ضتثماري  حتالف 
�ضركة  على  �ل�ضتحو�ذ  �تفاقية  باإبر�م   – �لبيع  �تفاق  حمل  لل�ضركتني  �لأ�ضليني 
�ل�ضتحو�ذ  وكذلك  يورو،  مليون   27 بقيمة  بالكامل  �ل�ضيار�ت  مل�ضبوكات  �لإ�ضكندرية 
علًما  جنيه،  مليون   20 بقيمة  �ملعدنية  لل�ضناعات  �لعامرية  �ضركة  �أ�ضهم  كامل  على 
خلدمة  �ملعدنية  و�مل�ضبوكات  �ملكونات  ت�ضنيع  يف  تتخ�ض�ض  �ل�ضركات  هذه  باأن 

�ضناعة �ل�ضيار�ت حول �لعامل.

شركة فاروس القابضة
�أ�ضهم �ضركة  قامت �ضركة �لقلعة بتوقيع �تفاقية لبيع كامل ح�ضتها �لبالغة 80% من 
لل�ضركة  �لإجمالية  �لقيمة  تقدر  عملية  يف  �ملالية،  لال�ضتثمار�ت  �لقاب�ضة  فارو�ض 
بحو�يل 40 مليون جنيه. وقام باإبر�م �تفاق �ل�ضتحو�ذ على �ضركة فارو�ض �لقاب�ضة 
�ضركة  �إد�رة  جمل�ض  ورئي�ض  موؤ�ض�ض  تيمور  حممد  �لدكتور  يقوده  ��ضتثماري  حتالف 
�ضركة  مظلة  حتت  خدماتها  حمفظة  تنمية  يف  فارو�ض  �ضركة  جنحت  وقد  فارو�ض. 
�لقلعة لت�ضبح من �أكرب خم�ض �ضركات �ضم�ضرة يف م�ضر، حيث تقوم �ل�ضركة بتقدمي 
و�ل�ضتثمار  �ل�ضتثمارية  و�لبحوث  �لأ�ضول  �إد�رة  وخدمات  �ل�ضت�ضارية  �خلدمات 

�لدفاتر. �ملبا�ضر وم�ضك 

التخارجات المرتقبة:

الجزائر  أسمنت زهانة وشركة أسيك 
لألسمنت( )أسيك  )دجلفا(  لألسمنت 

الميزان  والرشيدي  دينا  مزارع 
جذور( )مجموعة 

الزجاج  لصناعة  مصر  شركة 
)جالس وركس(

أنليميتد( )فاينانس  تنمية  شركة 

نهر  على  المطلة  التبين  ميناء  أرض 
لوجيستيكس( )نايل  الخاص النيل  تابعة للقطاع  ألبان  أكبر مزرعة  تمتلك مزارع دينا 

في مصر. وتحرص مزارع دينا على توظيف أحدث تقنيات 
9.500 فدان. وأنظمة الري في مزارعها الممتدة على مساحة 

برنامج التخارج من المشروعات غير الرئيسية

17  .  Qa l a a  h o l d i n g s . Co M
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 سجل حافل باإلنجازات: 
تقليص المخاطر المالية والتشغيلية

فبراير 2014
• �ضركاتها 	 يف  ملكيتها  ح�ض�ض  زيادة  �إمتام  تعلن  �لقلعة  �ضركة 

�إىل  �لتحول  خطة  �إطار  يف  جنيه  مليار   3.7 مقابل  �لتابعة 
��ضتثمارية. �ضركة 

• ن�ضاط 	 تطلق  �لنقل  لو�ضائل  �لقاب�ضة  �لوطنية  �ل�ضركة 
و�ضرق  بور�ضعيد  مينائي  بني  �حلاويات  لنقل  جديد  ��ضتثماري 
�ل�ضوي�ض  لقناة  �لتابعة  بقناة �خلدمات �ملالحية  �لتفريعة مروًر� 

�ملائية. �لبارجات  با�ضتخد�م 

• 	 200 من  �أكرث  �إىل  �خلام  �حلليب  �إنتاج  منو  تر�ضد  دينا  مز�رع 
يومًيا. طن 

مارس 2014
• �ملرحلة 	 �إجر�ء�ت  ��ضتكمال  يو�فقون على  �لقلعة  �ضركة  م�ضاهمو 

8 مليار جنيه. �إىل  �لثانية من زيادة ر�أ�ض �ملال 

أبريل 2014
• قدرها 	 �إ�ضافية  ح�ضة  على  ت�ضتحوذ  و�يز  ريل  �أفريكا  �ضركة 

بلغت  ��ضتثمارية  �ضفقة  يف  فايل  ريفت  �ضركة  �أ�ضهم  من   %34
ريل  �أفريكا  ح�ضة  لرتتفع  �أمريكي،  دولر  مليون   37.8 قيمتها 

و�يز يف �ضركة ريفت فايل �إىل %85.

• مع 	 جنيه  مليار   8 �إىل  ر�أ�ضمالها  زيادة  من  تنتهي  �لقلعة  �ضركة 
بالكامل �لكتتاب  تغطية 

• �ل�ضود�ين 	 �لبنك  يف  ح�ضتها  كامل  بيع  تعلن  �لقلعة  �ضركة 
دولر  مليون   22 مقابل  �لإ�ضالمي  �لت�ضامن  بنك  �إىل  �مل�ضري 

�أمريكي.

مايو 2014
• �ل�ضحر�ء 	 جنوب  �أ�ضو�ق  يف  تتو�ضع  للهند�ضة  �أ�ضيك  �ضركة 

�ضركات  �إحدى  مع  ولالإد�رة  للت�ضغيل  �تفاقية  بتوقيع  �لأفريقية 
�لتو�ضع  �أول خطوة �ضمن خطة  �لأ�ضمنت يف موزمبيق، فيما تعد 

�لكربى. �لأفريقية  �ل�ضحر�ء  �أ�ضو�ق جنوب  يف 

يونيو 2014
• �لبيئية 	 �ل�ضئون  وز�رة  ملوؤمتر  �لرئي�ضي  �لر�عي  �لقلعة  �ضركة 

�جلونة مبدينة  �لبيئية  �مل�ضروعات  يف  �ل�ضتثمار  لفر�ض 

يوليو 2014
• �لقلعة 	 �إد�رة  جمل�ض  �إىل  ين�ضم  دند�ض  فيليب  �لدويل  �خلبري 

بقطاع  �لدوليني  �أبرز �خلرب�ء  من  باعتباره  تنفيذي  كع�ضو غري 
مب�ضروعات  وحتديًد�  �لأو�ضط،  �ل�ضرق  �أ�ضو�ق  يف  �لأعمال 
�مل�ضروعات  وتاأ�ضي�ض  �لهيكلة  �إعادة  ومبادر�ت  و�لتمويل  �لطاقة 

و�ل�ضتحو�ذ. �لدمج  �ضفقات  وكذلك  �مل�ضرتكة 

• حزمة 	 من  �لأخرية  �لدفعة  ت�ضتلم  و�يز  ريل  �أفريكا  �ضركة 
جناح  مع  بالتز�من  دولر  مليون   165 قيمتها  �لبالغ  �لقرو�ض 
و�لب�ضائع  �ل�ضحنات  لنقل  جديدة  عقود  تاأمني  يف  فايل  ريفت 
مع  �ل�ضناعي  �لقمر  عرب  �لر�ضد  بتقنيات  قطار�تها  وتزويد 
�حلديدية. �ل�ضكك  �ضبكة  �ملنقولة عرب  �حلمولت  زيادة حجم 

• متناهي 	 للتمويل  تنمية  �ضركة  يف  ح�ضتها  تزيد  �لقلعة  �ضركة 
زيادة  �أ�ضهم  كامل  �لكتتاب يف  70% عرب  �إىل   %51 من  �ل�ضغر 

�ل�ضركة. ر�أ�ضمال 

• �لفروع 	 و�ضبكة  �مل�ضري  �ل�ضوق  يغزو  دينا  مز�رع  ماركت  �ضوبر 
15 فرًعا بنهاية عام 2014. تنمو �إىل 

• �إطار خطط 	 36 يف  �لوقود رقم  طاقة عربية تعلن �فتتاح حمطة 
�جلمهورية. حمافظات  بجميع  �لتو�ضع 

أغسطس 2014
• ل�ضركة 	 �ملتقاعد  �لتنفيذي  �لرئي�ض  نايكوين،  تيتا�ض  تعيني 

�ضركة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  مبن�ضب    �لكينية  �جلوية  �خلطوط 
فايل. ريفت  �ضكك حديد 

• م�ضروع 	 من  �لأوىل  �ملرحلة  تنفيذ  يف  ت�ضارك  �أ�ضكوم  �ضركة 
�جلاف  �حلفر  �أعمال  بتنفيذ  وتكلف  �ل�ضوي�ض  قناة  تنمية حمور 

1 كم طول و0.4 كم عر�ض. بامل�ضروع على م�ضافة 

• �ضفقة 	 باإمتام  حتتفالن  �لقاب�ضة  �لإعمار  ومو�د  �لقلعة  �ضركة 
�لإعمار  مو�د  ل�ضركة  للزجاج  �ضفنك�ض  �ضركة  �أ�ضهم  كامل  بيع 

�لقاب�ضة.

المستجدات الرئيسية لعام 2014
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سبتمبر 2014
• بنك 	 مع  متويل  �تفاقية  �إمتام  تعلن  فايل  ريفت  حديد  �ضكك 

جنوب �أفريقيا standard Bank وبنك CFC stanbic لتمويل �ضر�ء 
�لأوىل  تعد  �جلديدة  �لقاطر�ت  باأن  علًما  جديدة،  قاطرة   20
 25 من  �أكرث  منذ  �أفريقيا  �ضرق  �أ�ضو�ق  تدخل  �لتي  نوعها  من 

عاًما.

أكتوبر 2014
• �ملتحدة 	 لالأمم  �لعاملي  �لتفاق  مبادرة  �إىل  تن�ضم  �لقلعة  �ضركة 

تعزيز  �إىل  تهدف  تطوعية  مبادرة  �أكرب  تعد  �لتي   ،UngC
لل�ضركات. �لجتماعية  �مل�ضئولية 

• �أحمد هيكل رئي�ض جمل�ض �إد�رة �لقلعة يفوز بجائزة ››�ضخ�ضية 	
جو�ئز  �حتفالية  �ضمن  �أفريقيا‹‹  يف  �لأعمال  مبجتمع  �لعام 
بالعا�ضمة   ››african investor‹‹ �لبارزة  �لإعالمية  �ملوؤ�ض�ضة 
�لدويل  �لبنك  �جتماعات  �إىل  بالإ�ضافة  و��ضنطن،  �لأمريكية 

�ل�ضنوية.

• قائمة 	 �ضمن  �ضادق  وكرمي  �خلازند�ر  ه�ضام  تكرمي 
باأفريقيا  قيادية  �ضخ�ضية   100 لأبرز  �ل�ضنوي  �لت�ضنيف 
�لبارزة �لإعالمية  �ملوؤ�ض�ضة  جتريه  و�لذي  �ضنة   40 �ضن   حتت 
و�لدر��ضات  للبحوث  �لفرن�ضي  �ملركز  خالل  من   Jeune afrique

.institute Choiseul

نوفمبر 2014
• من 	 �لثقيلة  �ملعد�ت  ��ضتالم  تبد�أ  للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة 

ميناء �لأدبية بخليج �ل�ضوي�ض، مبا يف ذلك �ملفاعالت �لكيمياوية 
و�لتخزين. �لف�ضل  وخز�نات  و�أوعية  �لتك�ضري  ومعد�ت 

ديسمبر 2014: 
• �لإ�ضكندرية 	 �ضركة  لبيع  �تفاق  توقع  للم�ضابك  �ملتحدة  �ل�ضركة 

�ملعدنية  لل�ضناعات  �لعامرية  و�ضركة  �ل�ضيار�ت  مل�ضبوكات 
تقريًبا جنيه  مليون   260 بقيمة 

2014 السنة األولى على انطالق النشاط  يمثل عام 
المنيا في صعيد مصر،  وذلك  اإلنتاجي بمصنع أسيك 

2 مليون طن أسمنت سنوًيا. تبلغ  إنتاجية  بطاقة   سجل حافل باإلنجازات: 
تقليص المخاطر المالية والتشغيلية
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استثمارات القلعة تتبنى ممارسات التنمية المستدامة 
وخلق القيمة المضافة وآليات العمل االبتكاري

تركز استراتيجية القلعة للتنمية المستدامة والمسئولية االجتماعية على ستة محاور رئيسية وهي تطوير 
المنظومة التعليمية، وتوفير فرص التدريب المهني، وتنمية الطاقات البشرية، ورعاية برنامج المشاركة 

المجتمعية، وتبني ممارسات االستدامة والمعايير البيئية الحديثة، وكذلك دعم برامج التنمية االجتماعية. وتلتزم 
 )UngC( شركة القلعة – باعتبارها من األعضاء البارزين بالشبكة المصرية لمبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة

– بالتواصل دورًيا مع جميع األطراف ذات عالقة في إطار تنفيذ مبادئ المبادرة، مع نشر مفاهيم المبادرة 
.)gRi( ومبادئها في تقرير سنوي لالستدامة باستخدام اإلطار العام للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

�لتابعة،  ��ضتثمار�تها  جميع  �ضاأن  �ضاأنها  ر��ضخة،  قناعة  لديها  �لقلعة  �ضركة 
على  �ملبا�ضر  �لإيجابي  باملردود  ترجع  �لتي  �لتنموية  �لأهد�ف  حتقيق  ب�ضرورة 
�ل�ضركة  قامت  ولذلك  بها.  ت�ضتثمر  �لتي  و�لأ�ضو�ق  �لبلد�ن  �ملحلي يف  �ملجتمع  �أبناء 
�لنقلة  حتقيق  بني  �ملو�زنة  مقيا�ض  باعتباره  �ملزدوج«  »�لعائد  م�ضطلح  با�ضتحد�ث 
�ملايل  �لعائد  حتقيق  جانب  �إىل  �لب�ضرية،  �لطاقات  وتنمية  �مللمو�ضة  �ملجتمعية 

��ضتثمار�تها. من  �جلذ�ب 
�لعمل  �آليات  مبادر�ت  دعم  يف  �لفعالة  �مل�ضاركة  على  �لقلعة  �ضركة  وحتر�ض 
�لتنمية  قو�عد  �إر�ضاء  وكذلك  �مل�ضافة،  �لقيمة  وتعظيم  وخلق  �لبتكاري، 
�لأ�ضيلة  بامل�ضئولية  �لتز�ًما  با�ضتثمار�تها،  �ملحيطة  �ملجتمعات  يف  �مل�ضتد�مة 
�لو�عد  �ل�ضباب  جليل  �أف�ضل  م�ضتقبل  بناء  يف  �خلا�ض  �لقطاع  ومنظمات  ملوؤ�ض�ضات 
�لتعليمية  باملنظومة  �لرتقاء  مبادر�ت  تبني  خالل  من  وذلك  و�ملنطقة،  م�ضر  يف 

وغريها  �ملجتمعية،  �لتنمية  م�ضروعات  رعاية  وكذلك  �لب�ضرية،  �لطاقات  وتنمية 
حال  يف  وتركها  بها  ن�ضتثمر  �لتي  �ملجتمعات  تطوير  يف  �لفعالة  �مل�ضاهمة  �ضور  من 

�أف�ضل مما كانت عليه.
كما توؤمن �ضركة �لقلعة باأن �لدور �لفعال للقطاع �خلا�ض يف تطوير �ملنظومة �لتعليمية 
وبر�مج �لتدريب �ملهني، وكذلك م�ضروعات تنمية �لطاقات �لب�ضرية، �ضينعك�ض ب�ضورة 
�إيجابية على م�ضرية �لتنمية �لقت�ضادية. ويتخذ هذ� �لدعم عدة �ضور �أبرزها توفري 
�ملهني  �لتدريب  فر�ض  و�إتاحة  �لرفيعة،  �لعلمية  �لدرجات  لكت�ضاب  �لدر��ضية  �ملنح 
ت�ضليح  يف  ت�ضاهم  �لتي  �لبتكارية  و�لرب�مج  �جلديدة  �ملبادر�ت  من  وغريها  للعمالة، 
�مل�ضاهمة  من  لتمكينهم  �لالزمة  و�ملهار�ت  �خلرب�ت  من  �لع�ضر  مبتطلبات  �ضبابنا 

�لإيجابية يف حتقيق �لنه�ضة �لقت�ضادية �ملن�ضودة على م�ضتوى �ملنطقة.

  دعم وتطوير المنظومة التعليمية

موؤ�ش�شة القلعة للمنح الدرا�شية 
عام  ن�ضاأتها  منذ  جمانية  منحة   138 بتوفري  �لدر��ضية  للمنح  �لقلعة  موؤ�ض�ضة  قامت 
�لدرجات  �كت�ضاب  يف  �لطموح  �مل�ضري  �ل�ضباب  مب�ضاندة  �لتز�مها  �إطار  يف   ،2007
و�أمريكا  �أوروبا  يف  �لدولية  �لتعليمية  و�ملعاهد  �جلامعات  �أعرق  من  �لرفيعة  �لعلمية 
�لدكتور�ه  �أو  �ملاجي�ضتري  بعد �حل�ضول على  للعمل يف م�ضر  �لعودة  ب�ضرط  �ل�ضمالية، 
بف�ضل  بال�ضتد�مة  �ملوؤ�ض�ضة  منوذج  ويتميز  �لغايل.  وطننا  رفعة  يف  للم�ضاهمة  �ضعًيا 
تخ�ضي�ض وقف د�ئم لتحقيق �أهد�فها �لتنموية، وهو ما �أثمر يف حتولها �إىل و�حدة من 

�أكرب بر�مج �ملنح �لدر��ضية �لتابعة للقطاع �خلا�ض يف م�ضر.
 9 قبل  ن�ضاأتها  منذ  �ل�ضابة  �ملهار�ت  وتنمية  دعم  يف  بال�ضتثمار  �ملوؤ�ض�ضة  وتقوم 
�لعام  خالل  م�ضتفيد   17 حو�يل  �إىل  �لدر��ضية  �ملنح  تقدمي  ذلك  وي�ضمل  �ضنو�ت، 
�ملاج�ضتري  در��ضات  ��ضتكمال  بعد  منهم  كل  �ضي�ضاهم  �لذين   ،2016/2015 �لدر��ضي 
و�لدكتور�ه يف حتقيق نه�ضة ورفعة �لوطن ب�ضتى �ملجالت. وحتر�ض �ملوؤ�ض�ضة على تنوع 
لتغطي  �لآن،  حتى  م�ضرية  12 حمافظة  من  �مل�ضتفيدون  يختارها  �لتي  �لتخ�ض�ضات 

�لأعمال  و�إد�رة  �ل�ضيا�ضية  و�لتنمية  و�لنانوتكنولوجي  �لطب  مثل  عديدة  جمالت 
وتكنولوجيا �لطاقة �ملتجددة وتر�ضيد ��ضتهالك �ملو�رد �لطبيعية وحتديًد� �ملياه. 

بالقاهرة االأمريكية  باجلامعة  املالية  للخدمات  القلعة  مركز 
�لقلعة  »مركز  لتاأ�ضي�ض  �أمريكي  دولر  �ألف   250 مببلغ  �لقلعة  �ضركة  تربعت 
نوفمرب  يف  �فتتاحه  مت  و�لذي  بالقاهرة«  �لأمريكية  باجلامعة  �ملالية  للخدمات 
�لتدريب  �أن�ضطة  يف  متخ�ض�ض  �لأو�ضط  �ل�ضرق  يف  نوعه  من  مركز  كاأول   2006
تد�ول  يف جمالت  للعمل  �لطالب  وجتهيز  لإعد�د  �ملركز  وي�ضعى  �ملايل.  و�لتحليل 
ويتطلع  �لأ�ضول،  تخ�ضي�ض  وكذلك  �ملخاطر،  و�إد�رة  تقييم  �ملالية،  �لأور�ق 
لكي  �لالزمة  و�خلرب�ت  �ملعلومات  تقدمي  عرب  و�لباحثني  �لطالب  مل�ضاعدة 
بتخ�ضي�ض  �ل�ضركة  وتقوم  باملنطقة.  �ملالية  �خلدمات  �ضناعة  رو�د  من  ي�ضبحو� 

�ملركز. ت�ضغيل  م�ضروفات  لتغطية  �ضنويًا  �أمريكي  دولر  �ألف   30

التعليم جودة  حت�شني 
باأفريقيا"،  �لتفكري  تعليم  يف  �حلديث  "�ملنهج  ور�ضة  برعاية  �لقلعة  �ضركة  تعتز 
من  غريها  وحث  �لتعليمية،  باملنظومة  �لرتقاء  نحو  �لفعالة  م�ضاهمتها  �إطار  يف 
�لأ�ضدقاء  مع  و�لتو��ضل  �لهدف،  هذ�  نحو  خطاها  حذو  على  �لكربى  �ل�ضركات 
�ملو�هب  من  �جلديد  �جليل  مب�ضاندة  يهتم  من  وكل  �لعالقة  ذ�ت  و�لأطر�ف 
�أوطاننا يف �مل�ضتقبل. باأن هذ� �جليل هو من �ضيقود دفة  �إمياًنا  �ل�ضابة،  �لأفريقية 

أكثر من

رصدتها شركة القلعة لتمويل مبادرات التنمية 
المجتمعية منذ نشأتها في عام 2004

مخصص شركة القلعة لتغطية مصروفات مركز 
القلعة للخدمات المالية بالجامعة األمريكية بالقاهرة

حجم صندوق دعم وتطوير البنية االجتماعية في والية 
النيل األبيض السودانية

منحة دراسية تم توفيرها منذ نشأة مؤسسة 
القلعة عام 2007

60 مليون دوالر

1.58 مليون دوالر 30 ألف دوالر سنوًيا
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2015 دفعة  الدراسية،  للمنح  القلعة  مؤسسة  بمنحة  للفائزين  تذكارية  صورة 

  التدريب المهني

خلق فر�ص العمل
تعد �ل�ضركة �مل�ضرية للتكرير �إحدى �ل�ضركات �ل�ضتثمارية �لتابعة ل�ضركة �لقلعة. وتعمل 
�ل�ضركة �مل�ضرية للتكرير على �إقامة من�ضاأة تكرير برتول متطورة مبنطقة م�ضطرد يف 
�لقاهرة �لكربى، بتكلفة ��ضتثمارية تبلغ 3.7 مليار دولر �أمريكي. وقد قامت �ل�ضركة 
بامل�ضروع  �ملحيطة  �ملنطقة  �ضكان  �لعمل مع  �أجل  �ملجتمعية من  �لتنمية  باإن�ضاء مر�كز 
عن  ذلك  و�أثمر  �ملجتمع،  و�حتياجات  �هتمامات  ور�ضد  �ملتاحة  �ملهار�ت  تقييم  على 
تدريب �أكرث من 500 فني حلام عرب تنظيم برنامج تدريب مهني بالتعاون مع �أكادميية 
�للحام �مل�ضرية ومركز �لتدريب �لتابع ل�ضركة �لقاهرة لتكرير �لبرتول يف م�ضطرد.

�ملحلي  �ملجتمع  �أبناء  مع  �مل�ضتمر  �لتو��ضل  للتكرير على  �مل�ضرية  �ل�ضركة  وحتر�ض 
�حلقيقية  �لحتياجات  خماطبة  لل�ضركة  يت�ضنى  حتى  �لعالقة  ذ�ت  �لأطر�ف  وجميع 
لتحقيق تنمية �قت�ضادية و�جتماعية ملمو�ضة، وذلك يف �إطار �لتز�م �ل�ضركة مبو��ضلة 

بناء  �أجل  من  و�لت�ضغيل  �لإن�ضاء  مر�حل  خالل  �لأجل  طويلة  �لتنموية  �جلهود  بذل 
عالقات قوية مع �أبناء �ملجتمعات �ملحيطة.

  تنمية الطاقات البشرية
نبني ج�شور املعرفة

ل �ضك �أن جميع �ملبادر�ت �لتنموية و�لجتماعية و�لبيئية �لتي تتبناها �ضركة �لقلعة تقع 
�ل�ضركة على  �لب�ضرية"، وينعك�ض ذلك يف حر�ض  "تنمية �لطاقات  تلقائًيا حتت مظلة 
رعاية جمموعة من �لرب�مج و�ملبادر�ت �ملوؤثرة، ومنها موؤ�ض�ضة �ملنح �لدر��ضية يف م�ضر 
�إعد�د �لكو�در �لإد�رية  �ل�ضابة، وبرنامج  �لقياد�ت �مل�ضرية  لدعم �جليل �جلديد من 

�لذي توفره �ضركة �ضكك حديد ريفت فايل يف كينيا و�أوغند�.
ورعاية  بتنمية  ا  خا�ضً �هتماًما  �لقلعة  �ضركة  �إد�رة  توىل  �خللفية،  هذه  وعلى 
طاقاتها  توظيف  على  �ملنطقة  �قت�ضاد�ت  وم�ضاعدة  �ملتميزة،  و�ملو�هب  �ملهار�ت 

المبادرات الرئيسية:

التنمية المستدامة - المردود االجتماعي والبيئي
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بني  تتنوع  عديدة  مبادر�ت  �إطالق  طريق  عن  �ملعرفة  فجو�ت  و�ضد  �لأمثل  بال�ضكل 
�ملهني  �لتدريب  دور�ت  �أو  �لرفيعة  �لعلمية  �لدرجات  لكت�ضاب  �لدر��ضية  �ملنح  توفري 
�لتنفيذيني  كبار  وتقدميها  �إعد�دها  على  يعكف  �لتي  و�لإر�ضاد  �لتوجيه  بر�مج  �أو 
ب�ضو�عد  كفاءة  �أكرث  �قت�ضاد�ت  بناء  يف  للم�ضاهمة  �ضعًيا  �لقلعة،  ب�ضركة  و�لعاملني 
تنمية  على  �لد�ئم  و�حلر�ض  �جلديدة  �لعمل  فر�ض  مع طرح  �بتكارية،  و�أفكار  �ضابة 

�لب�ضرية. �لطاقات 

  المشاركة المجتمعية

اإعداد الكوادر واخلربات االإدارية
تقوم �ضركة �لقلعة بتوفري بر�مج تدريبية يف جمال �لإد�رة وريادة �لأعمال من خالل 
�أفريقيا حتت مظلة �ضركة ريفت فايل �لتي تدير �ضبكة  ��ضتثمار�تها بقطاع �لنقل يف 
�ل�ضكك �حلديدية يف كينيا و�أوغند�، و�أثمر ذلك حتى �لآن عن تقدمي �أكرث من 2000 
فر�ضة عمل �ضاهمت يف توفري حياة كرمية ملا يربو على 6 �آلف فرد بكينيا، علًما باأن 

�ل�ضركة تعمل �لآن على طرح برنامج مماثل خلدمة �ملو�طنني يف �أوغند�.

التعاون مع اجلامعات املحلية
�لقلعة  ��ضتثمار�ت  �إحدى   – و�لإد�رة  للهند�ضة  �أ�ضيك  �ضركة  بني  �مل�ضرتك  �لتعاون 
باجلامعة  و�لعلمية  �لهند�ضية  �خلدمات  وق�ضم   – و�لإن�ضاء�ت  �لأ�ضمنت  قطاع  يف 
�لأ�ضمنت  ل�ضناعة  �لحرت�فية  �لدبلوما  برنامج  طرح  عن  �أثمر  بالقاهرة  �لأمريكية 
بني  �ل�ضهادة  هذه  و�لإد�رة. وجتمع  �لإنتاج  وهند�ضة  �لفنية  �ل�ضيانة  تخ�ض�ضات  يف 
وكذلك  �لأ�ضمنت،  �ضناعة  يف  �لعملية  و�خلرب�ت  �ملتخ�ض�ضة  �لأكادميية  �لدر��ضات 
وم�ضروعات  �لعمل  فرق  لإد�رة  �ليوم  لتاأهيل مهند�ضي  و�لقيادة  �لإد�رة  �أحدث طرق 
�لتعاون  نتاج  هي  �لدر��ضية  �ملناهج  جميع  �أن  �إىل  �لإ�ضارة  وجتدر  �لأ�ضمنت.  �إنتاج 
ل�ضركة  �لتابع  �لفني  �لتدريب  مركز  وهى  للتدريب،  �أ�ضيك  �أكادميية  بني  �مل�ضرتك 

�أ�ضيك للهند�ضة و�لإد�رة، و�جلامعة �لأمريكية بالقاهرة.

  التنمية االجتماعية

ترميم املن�شاآت التعليمية يف ال�شودان
�لقلعة يف قطاع �لإنتاج  �لتابعة ل�ضركة  �أحد �مل�ضروعات  – وهي  قامت �ضركة �ضابينا 
�لزر�عي بال�ضود�ن – با�ضتحد�ث منوذج �أعمال فريد يقوم على �ملو�ئمة بني �أهد�ف 
لكل  �لعامة  و�ملنفعة  �ل�ضتثمارية  و�لعائد�ت  �لأرباح  وحتقيق  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 
�ملحلي.  �ملجتمع  و�أبناء  و�مل�ضاهمني  ذ�تها  �ل�ضركة  ذلك  يف  مبا  �ملعنية،  �لأطر�ف 
�إعادة  �أجل  من  �ضنوًيا  �أمريكي  دولر  �ألف   395 بتخ�ضي�ض  �ضابينا  �ضركة  وتلتزم 
تاأهيل �ملد�ر�ض وتوفري بر�مج �لتدريب �لفني و�ملهني للمز�رعني �ملحليني يف جمالت 
بالفعل،  وقد مت جتديد ثالث مد�ر�ض  و�مليكانيكا.  و�ل�ضباكة  �لكهرباء  ت�ضمل  متنوعة 

وجاري �لعمل حاليًا على ترميم وجتديد �ملدر�ضة �لر�بعة.

ت�شجيع الفنون لدعم التبادل الثقايف
�لأفريقية  �ل�ضينما  �ضناع  من  �ملئات  حياة  على  �لإيجابي  بالتاأثري  �لقلعة  �ضركة  تعتز 
قامت  حيث  �لفنية،  مل�ضريتهم  جديدة  �آفاق  وفتح  مو�هبهم  يف  �ل�ضتثمار  خالل  من 
م�ضاركات  �ضهد  و�لذي  �لأفريقية،  لل�ضينما  �لر�بع  �لأق�ضر  مهرجان  برعاية  �ل�ضركة 
�لإخر�ج  �لعمل يف جمالت  ور�ض  من  �نعقاد جمموعة  جانب  �إىل  دولة   41 من  فنية 
�لقلعة  �ضركة  وتت�ضرف  �أفريقيا.  يف  �ل�ضينما  �ضناع  �أبرز  يقدمها  �ل�ضيناريو  وكتابة 

الرشيدة بالشفافية والحوكمة  التزام متواصل 

تنظر �ضركة �لقلعة بعني �لعتز�ز �إىل �لإجناز�ت �ملحققة على مد�ر عام 2014 فيما 
يتعلق بتبني ممار�ضات �لتنمية �مل�ضتد�مة، ولعل �أبرز تلك �لإجناز�ت يتمثل يف �كت�ضاب 
يف  عاملًيا  �ملقبولة  �ملبادئ  تنفيذ  مع  �ملتحدة  لالأمم  �لعاملي  �لتفاق  مبادرة  ع�ضوية 
�ل�ضيا�ضات �لبيئية و�لجتماعية و�حلوكمة تاأكيًد� على �لتز�م �ضركة �لقلعة باإعالء قيمة 

�ل�ضفافية و�حلوكمة �لر�ضيدة.
وتعد مبادرة �لتفاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة )UngC( �أكرب مبادرة تطوعية يف �لعامل 
لأعمال �مل�ضئولية �لجتماعية، حيث ت�ضم �ملبادرة موؤ�ض�ضات غري ربحية و�ضركات ومنظمات 
ربحية يربو عددها على 12 �ألف موؤ�ض�ضة من 145 دولة. وتعمل �ضركة �لقلعة باعتبارها من 
�لأع�ضاء �لنا�ضطني مببادرة �لتفاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة على تنفيذ �ملبادئ �لع�ضرة �لتي 
تعتمدها �ملبادرة ودمج تلك �ملبادئ �ضمن �أعمال �ل�ضركة و��ضرت�تيجيتها و�ضوًل �إىل �آليات 

�لتعامل �ليومي على م�ضتوى �ضركة �لقلعة وجميع ��ضتثمار�تها �لتابعة. 
بنظامها  �لرتقاء  نحو  �لقلعة  �ضركة  جهود  مع  بالتو�زي  �جلديدة  �لع�ضوية  وتاأتي 
و�لبيئي  �لجتماعي  �ملردود  ير�عي  متكامل  ��ضتثماري  منوذج  �ضمن  �ملوؤ�ض�ضي 
�ملمار�ضات  �أف�ضل  و�نتهاج  بتبني  �ل�ضركة  �لتز�م  جانب  �إىل  �ملختلفة  للم�ضروعات 
�لتنمية  وممار�ضات  مبادئ  تبني  �أن  �ل�ضركة  �إد�رة  وتوؤمن  �مل�ضتويات.  جميع  على 

�حلوكمة  قو�عد  وكذلك  و�لجتماعية،  �لبيئية  �ل�ضيا�ضات  عن  و�لإف�ضاح  �مل�ضتد�مة 
�ضمن مبادرة �لتفاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة، يت�ضق مع �لتز�م �ضركة �لقلعة وحر�ضها 

با�ضتثمار�تها. �لد�ئم على تنمية وتطوير �ملجتمعات �ملحيطة 

"�ضتيب" لدعم  ا برنامج  و�أي�ضً �لق�ضرية  �لعمل لالأفالم  كذلك برعاية جائزة ور�ضة 
�لأفالم �لرو�ئية �لطويلة يف مرحلة �لتطوير.

  الحفاظ على البيئة

للبيئة ال�شديقة  اال�شتثمارات  اإقامة 
�مل�ضافة  �لقيمة  وتعظيم  خللق  �بتكاري  منوذج  با�ضتحد�ث  �لقلعة  �ضركة  قامت 
�أحدث  على  �ل�ضركة  وتعتمد  بها.  ت�ضتثمر  �لتي  و�لقطاعات  �ل�ضناعات  مبختلف 
�لنظيف  �لإنتاج  �أنظمة  بتوظيف  تلتزم  وكذلك  بالكفاءة  متتاز  �لتي  �لت�ضميمات 
من  �مل�ضتد�مة  و�لتنمية  �لبيئة  على  �حلفاظ  لت�ضجيع ممار�ضات  م�ضاعيها  �إطار  يف 
�ملخلفات  وتدوير  �لطاقة  تت�ضمن  ��ضرت�تيجية  بقطاعات  �ل�ضتثماري  �لعمل  خالل 

للبيئة. �ل�ضديقة  �لبناء  مو�د  وت�ضنيع  و�لنقل 
تكرير  معمل  �إقامة  على  للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  تعمل  �خللفية  هذه  وعلى 
دولر  مليار   3.7 تبلغ  ��ضتثمارية  بتكلفة  �لكربى  �لقاهرة  منطقة  يف  متطور 
�ل�ضوق  �حتياجات  وتغطية  �ملحلي  �لعجز  �ضد  �إىل  �مل�ضروع  ويهدف  �أمريكي. 
�لوقود  وهو   )Euro-V( �لأوروبية  للمو��ضفات  �ملطابق  �ل�ضولر  وقود  من  �مل�ضري 
�ملازوت  على  �ضتعتمد  �لإنتاج  مدخالت  باأن  علًما  �لعامل،  حول  نوعه  من  �لأنقى 
عملية  تهدف  حيث  حالًيا،  �ل�ضناعية  �لأن�ضطة  �أغلب  يف  كوقود  ي�ضتخدم  �لذي 
مادة  �إز�لة  مع  �ل�ضولر  مثل  �خلفيفة  �لبرتولية  �ملنتجات  ت�ضنيع  �إىل  �لتكرير 
للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  عمليات  �ضتوؤدي  كما  �ملازوت.  من  �ل�ضارة  �لكربيت 
يعد  ما  وهو  �لهو�ء،  �إىل  �لكربيت  مادة  من  �ضنوًيا  طن  �ألف   93 �نبعاث  منع  �إىل 
�لكربيت.  �أك�ضيد  ثاين  غاز  �نبعاثات  من  �ضنوًيا  طن  �ألف   186 مبعدل  ا  �نخفا�ضً
�لكربيت  �أوك�ضيد  ثاين  �نبعاثات  �إجمايل  29.1% من  بن�ضبة  ا  �نخفا�ضً وميثل ذلك 
و�ملازوت. �ل�ضولر  تدخل يف مكونات  �لتي  �لكربيت  مادة  نتيجة لحرت�ق  يف م�ضر 
با�ضتخد�م  �لبديل  �لوقود  ت�ضنيع  على  تو�زن  �ضركة  تعمل  �أخرى  جهة  ومن 
�ضيما  ول  �ل�ضناعية،  �مل�ضروعات  تغذية  �أجل  من  و�ملنزلية  �لزر�عية  �ملخلفات 
�لتابعة   – �لعازلة  للمو�د  روك  جال�ض  �ضركة  تقوم  بينما  �لأ�ضمنت،  م�ضانع 
و�لعاملي  �ملحلي  �لطلب  بتلبية   – �جليولوجية  و�خلدمات  للتعدين  �أ�ضكوم  ل�ضركة 
تقليل  يف  ت�ضاهم  �لتي  �حلر�ئق  ومكافحة  و�حلر�رة  �ل�ضوت  عزل  مو�د  على 
تبلغ  �لذي  �جلديد  م�ضنعها  خالل  من  �لوقود  ��ضتهالك  وتر�ضيد  �لطاقة  فو�قد 
�ضركة  �أعلنت  �أخرى  جهة  ومن  �أمريكي.  دولر  مليون   70 �ل�ضتثمارية  تكلفته 
يف  �لقلعة  ل�ضركة  �لتابعة  عربية  طاقة  جمموعة  م�ضروعات  �إحدى   – باور  طاقة 
�ضم�ضية  طاقة  حمطة  �إن�ضاء  ملناق�ضة  مبدئًيا  عر�ضها  قبول  عن   – �لطاقة  قطاع 
�ضركة  �مل�ضرتك مع  �لتحالف  �أمبو، وذلك من خالل  كوم  200 ميجاو�ت يف  بقدرة 
لزيادة  �أخرى  �تفاقية  بتوقيع  قامتا  �ل�ضركتني  باأن  علًما  �لفرن�ضية،  �إنريجي  نيون 

�ملتجددة. �لطاقة  وم�ضروعات  يف جمالت  بينهما  �لتعاون 
فر�ض  ملوؤمتر  �لرئي�ضي  �لر�عي  �لقلعة  �ضركة  كانت   2014 عام  يف  ا  و�أي�ضً
�لبيئة،  ل�ضئون  �لدولة  وز�رة  �إ�ضر�ف  حتت  �لبيئية  �مل�ضروعات  يف  �ل�ضتثمار 
على  �ل�ضوء  لت�ضليط  �ضعًيا  �خلا�ض،  �لقطاع  خرب�ء  �أبرز  من  �لعديد  ومب�ضاركة 
مع  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية  وحتقيق  �لنبعاثات  وخف�ض  �لبيئي  �لأد�ء  حت�ضني  �آليات 
بر�مج  تناول  مع  عملية  بر�مج  �إيل  و�لأفكار  �لروؤي  لتحويل  تنفيذي  �إطار  و�ضع 
�لقلعة  �ضركة  من  تطبيقية  باأمثلة  �لأخ�ضر،  لالقت�ضاد  �لعلمي  لالإطار  تطبيقية 
�مل�ضتد�م  و�لنقل  �خل�ضر�ء  �لعمارة  جمالت  يف  �خلا�ض  �لقطاع  عن  متثياًل 
مع  �لتكيف  وم�ضروعات  �لوقود  وبد�ئل  �ملخلفات  وتدوير  �ملتجددة  و�لطاقة 

�ملناخية. �لتغري�ت 

تركز استراتيجية القلعة للتنمية المستدامة والمسئولية االجتماعية على ستة محاور رئيسية
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البشرية
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المشاركة 
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التنمية االجتماعية

التدريب المهني

حازت �ضركة �لقلعة على ع�ضوية �ملنظمة �لدولية لال�ضتثمار 
تاأ�ض�ضت  للربح  هادفة  غري  منظمة  وهي   –)giin( �ملوؤثر 
و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضتثمارية  �ل�ضركات  بجهود  �لرتقاء  بغر�ض 
�لتي حتر�ض على تر�ضيخ �ملعايري �لجتماعية و�لبيئية خالل 

مز�ولة عملياتها �لهادفة �إىل حتقيق عو�ئد مالية. 

بال�ضبكة �مل�ضرية  �لبارزين  �لقلعة من �لأع�ضاء  تعد �ضركة 
�أكرب  وهي   )UngC( �ملتحدة  لالأمم  �لعاملي  �لتفاق  ملبادرة 
�لجتماعية،  �مل�ضئولية  لأعمال  �لعامل  يف  تطوعية  مبادرة 
حيث ت�ضم �ملبادرة موؤ�ض�ضات غري ربحية و�ضركات ومنظمات 

ربحية يربو عددها على 12 �ألف موؤ�ض�ضة من 145 دولة.

التنمية المستدامة - المردود االجتماعي والبيئي
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نظام الحوكمة 

جانب  من  �ملالية  �لأور�ق  تد�ول  تنظيم  و�ضيا�ضات  �لحتيال  مكافحة  وتد�بري 
جلان  مثل  �لإد�رة  جمل�ض  جلان  مو�ثيق  حتديث  مع  وذلك  بال�ضركة،  �لعاملني 
بجميع  �ملر�جعة  جلان  �إن�ضاء  على  بالتو�زي  �ل�ضركة  وتعمل  و�ملكافاآت.  �ملر�جعة 
�إد�رة  �خلا�ضة مبجل�ض  �ملر�جعة  ميثاق جلنة  معايري  لنف�ض  وفقا  �لتابعة  �ل�ضركات 
على  �ضيعتمد  �لتابعة  بال�ضركات  �جلديدة  �للجان  ت�ضكيل  باأن  علًما  �لقلعة،  �ضركة 

�ل�ضركة. �إد�رة  عن  متاًما  م�ضتقلني  �أع�ضاء 
�لقلعة  �ضركة  بحوكمة  �أ�ضا�ضًيا  عن�ضًر�  �لد�خلية  �ملر�جعة  �إد�رة  متثل 
جميع  وحت�ضني  �لإيجابي  �ملردود  تعظيم  يف  مهامها  وتتمثل  �لتابعة،  و�ضركاتها 
�أوًل  و�ملحايدة  �لدقيقة  و�لتو�ضيات  �ل�ضت�ضار�ت  توفري  عرب  �ل�ضركة  عمليات 

باأول.
عرب  �أهد�فها  حتقيق  على  �ل�ضركة  مب�ضاعدة  �لد�خلية  �ملر�جعة  فريق  ويقوم 
�لرقابة  وعمليات  �ملخاطر  �إد�رة  كفاءة  وحت�ضني  لتقييم  منتظم  منهج  �تباع 
وتعزيز  �ل�ضركة  عمليات  بجميع  علم  على  �مل�ضاهمني  �بقاء  بغر�ض  و�حلوكمة 

للم�ضاهمني. �ل�ضتثماري  �لعائد  تعظيم  على  �ل�ضركة  قدرة 
تكليفها  �إطار  يف  �لتامة  با�ضتقالليتها  �لد�خلية  �ملر�جعة  وظائف  وتتميز 
تبعيتها  مع  فنًيا  تتبعها  �لتي  �ملر�جعة  جلنة  �إىل  ورفعها  �لدورية  �لتقارير  باإعد�د 

�لتنفيذيني،  غري  �لأع�ضاء  من  �أغلبه  يف  �لقلعة  �ضركة  �إد�رة  جمل�ض  يتاألف 
�مل�ضتد�م  �لنمو  خطط  ودعم  �حلوكمة  نظام  بتعزيز  �ل�ضركة  �لتز�م  على  تاأكيًد� 
وجميع  �لقلعة  ب�ضركة  �لكفاءة  م�ضتويات  وتعظيم  �ملخاطر  �إد�رة  و�لرتقاء مبعايري 
�ل�ضركة  �تخذتها  �لتي  و�ملبادر�ت  �لتد�بري  تعك�ضه  ما  وهو  �لتابعة،  ��ضتثمار�تها 

 .2014 �ضوب هذه �لأهد�ف على مد�ر عام 
�لقلعة  �ضركة  ممار�ضات  من  و��ضعة  جمموعة  �حلكومة  نظام  ويغطي 
و�ضيا�ضات  �ملخاطر  و�إد�رة  تقييم  �آليات  ذلك  يف  مبا  �لتابعة،  �ضركاتها  وخمتلف 
بني  �لتعامل  معايري  عن  ف�ضاًل  �ملالية،  �لتقارير  �إعد�د  ونظم  �لحتيال  مكافحة 
جلميع  �ل�ضتثماري  �لعائد  لتعظيم  �ل�ضركة  خطة  �إطار  يف  و�مل�ضاهمني  �لإد�رة 

�لعالقة. ذ�ت  �لأطر�ف 
على  �ملوؤ�ض�ضي  �لطابع  لإ�ضفاء   2014 عام  طو�ل  �ملبذولة  �جلهود  جانب  و�إىل 
�ل�ضركة  حتر�ض  �لتابعة،  ��ضتثمار�تها  �أو  �لقلعة  ب�ضركة  �ضو�ء  �حلوكمة،  نظام 
يف  �لتعامل  �آليات  حتكم  �لتي  �لعامة  �ملبادئ  من  جمموعة  تر�ضيخ  على  كذلك 

و�ل�ضفافية. و�لنفتاح  �لعد�لة  مبادئ  وهي  �لقلعة  �ضركة 
�لتخ�ض�ضات  كافة  لتغطية  متكامل  حوكمة  نظام  �لقلعة  �ضركة  وتنتهج 
�لإد�رة  وفرق  �لقلعة،  ل�ضركة  �لتنفيذية  �لإد�رة  ذلك  �لإد�رية، مبا يف  و�مل�ضتويات 
حيث  �لتابعة،  لل�ضركات  �لعليا  �لإد�رة  �إىل  و�ضوًل  �ملختلفة،  بالقطاعات  �ملعنية 
مب�ضاركة  �لأمر  تطلب  كلما  �أو  �ضنوية  ربع  �جتماعات  بعقد  �لقلعة  �ضركة  تقوم 
ثالثة  كل  دورية  ب�ضورة  �لجتماعات  هذه  �نعقاد  ويعك�ض  �لأطر�ف.  هذه  كافة 

دولًيا. عليها  �ملتعارف  للمعايري  وفقا  �لإد�رة  جمل�ض  لرئي�ض  �لإد�رية 
قامت �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية بتقدمي �سيا�سة مكافحة �لحتيال بهدف تعزيز 
و�ضركاتها  �لقلعة  ب�ضركة  �لأخالقي  �ل�ضلوك  وترويج  و�لأمانة  �ملوؤ�ض�ضية  �لنز�هة 
هذه  و�ضع  مت  وقد  �لحتيال.  �ضور  من  �ضورة  �أي  مع  �لت�ضامح  عدم  مع  �لتابعة 
وموظفيها.  �ملوؤ�ض�ضة  �ضمعة  حماية  وكذلك  �ل�ضركة،  و�أ�ضول  مو�رد  �ل�ضيا�ضة حلماية 
عن  للبالغات  قناة  �إطالق  خالل  من  �ل�ضيا�ضة  هذه  بتعزيز  �ل�ضركة  قامت  كما 
�ملوقع  �ل�ضركة وخارجها عرب  �لبالغات من د�خل  لتقلي  �لإنذ�ر(  �لحتيال )�ضافرة 

لل�ضركة. �لإلكرتوين 
توؤمن �ضركة �لقلعة باأهمية �نتهاج نظام رقابي د�خل �ل�ضركة، ولذلك قامت �إد�رة 
بجميع  �تباعه  ليتم  �ملخاطر  لتقييم  �لعام  �لإطار  بتطوير  �لد�خلية  �ملر�جعة 
�أهد�ف  حتقيق  يف  حمورًيا  دوًر�  يلعب  �ملخاطر  تقييم  باأن  علًما  �ل�ضركة،  �إد�ر�ت 
�ل�ضركة بكفاءة وفعالية مع حت�ضني �لأد�ء بجميع قطاعات �ل�ضركة. ول تدخر �لإد�رة 
جهًد� يف �ضبيل تعميم وظائف �ملر�جعة �لد�خلية بجميع �لإد�ر�ت و�لقطاعات و�لتي 
ت�ضمل �لإ�ضر�ف و�ملتابعة وتوفري �لإر�ضاد�ت �لتوجيهية وتقدمي �لتو�ضيات، بالإ�ضافة 

�إىل �إد�رة كافة �أعمال �ملر�جعة �لد�خلية.

�لفروع  جميع  يف  حازم  موؤ�ض�ضي  نظام  بتطبيق  �لقلعة  �ضركة  �لتز�م  �أ�ضهر 
�لتابعة. ��ضتثمار�تها  وكافة  �لقلعة  ب�ضركة  �لتنفيذية  و�لإد�ر�ت 

للقيام  �ملر�جعة  مكاتب  �أكفاأ  بتكليف  �لقلعة  �ضركة  تقوم  ذلك  على  وعالوة 
بجميع  للجهالة  �لنافية  �لدر��ضات  �إعد�د  وكذلك  �لدورية  �ملر�جعة  باأعمال 
�إعد�د  ومعايري  �لد�خلية  �لرقابة  �إجر�ء�ت  كذلك  وتعترب  �لتابعة،  �ل�ضركات 
�ضركاتها  وجميع  �لقلعة  ب�ضركة  �حلوكمة  لنظام  �لرئي�ضية  �ملحاور  من  �لتقارير 
�ملعنية  �لأطر�ف  جلميع  و�لت�ضغيلية  �ملالية  �لتقارير  جميع  �إتاحة  مع  �لتابعة، 
و�جلهات  �ل�ضركة  م�ضاهمي  �إىل  �لإد�رة  جمل�ض  و�أع�ضاء  �لتنفيذية  �لإد�رة  من 

وغريها. �لرقابية 
تر�ضيخ  بغر�ض   2013 عام  من  �بتد�ًء  حا�ضمة  خطو�ت  �ل�ضركة  �تخذت  وقد 
�لتحول  �إطار  يف  للحوكمة  �لدولية  �ملعايري  �أحدث  وتبني  �ملوؤ�ض�ضي  �لطابع 
�ل�ضتعانة  على  حر�ضها  يف  ذلك  وينعك�ض  �لأعمال،  بنموذج  �ل�ضرت�تيجي 
�لنمو  لتحقيق  �لفعالة  و�لإجر�ء�ت  و�ل�ضيا�ضات  بالنظم  و�لتزود  �لبارزة  باخلرب�ت 
�لفر�ض  ر�ضد  ت�ضهيل  مع  �خلارجية،  �أو  �لد�خلية  �ضو�ء  �ملحتملة،  �ملخاطر  وجتاوز 
بني  �لتو�فق  حتقيق  وكذلك  �لقر�ر،  �تخاذ  عملية  وت�ضريع  �جلذ�بة  �ل�ضتثمارية 
�لتابعة. �ل�ضركات  �إىل  و�ضوًل  �لإد�رة  وجمل�ض  �لعمل  وفريق  �مل�ضاهمني  م�ضالح 

على  تاأكيًد�  �ملقبلة  �لفرتة  خالل  �لنهج  هذ�  مو��ضلة  على  �لقلعة  �ضركة  وتعكف 
حيث  للحوكمة،  �لدولية  �ملعايري  �إليه  و�ضلت  ما  �أحدث  بتطبيق  �لإد�رة  �لتز�م 
�ملخاطر  لتقييم  �لعام  �لإطار  لتغطية  �ضيا�ضات  حزمة  با�ضتحد�ث  �ل�ضركة  قامت 
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عام  خالل  �ملالية  �لتقارير  �إعد�د  كفاءة  لتعزيز  جديدة  مبادرة  �لقلعة  �ضركة  �أطلقت 
وقطاعات  �أعمال  بجميع  �ملوؤ�ض�ضي  �لطابع  لرت�ضيخ  �ل�ضركة  جهود  �ضوء  يف  وذلك   ،2014
عرب  �ملالية  �لتقارير  لإعد�د  جديد  نظام  تقدمي  �إىل  �ملبادرة  هذه  وتهدف  �ل�ضركة. 
و�ضائل  �أحدث  با�ضتخد�م  �حلوكمة  ووظائف  �ملالية  �لإد�رة  �أن�ضطة    بني  �لتن�ضيق 
��ضرت�تيجية  �أهد�ف  �ضمن  نوعه  من  �لأول  �لنظام  هذ�  ويعد  �ملعلومات.  تكنولوجيا 

 .2014 �لأخري من عام  �لربع  �ل�ضركة خالل  �أطلقتها  �لتي  �ملعلومات 
على  �حل�ضول  من  �لقلعة  ل�ضركة  �لتنفيذية  �لإد�رة  متكني  �إىل  �جلديد  �لنظام  يهدف 
��ضتثمار�تها  وكذلك  لل�ضركة،  �ملايل  �لأد�ء  وتقييم  ومتابعة  لر�ضد  �لالزمة  �ملعلومات 
خالل  �ملايل  �لأد�ء  م�ضتجد�ت  تتبع  ب�ضهولة  يتميز  �جلديد  �لنظام  باأن  علًما  �لتابعة، 
و�لتوقعات  و�لتقدير�ت  و�مليز�نيات  �ملحققة  �لنتائج  ذلك  يف  مبا  �ل�ضابقة،  �لفرت�ت 
�لأد�ء  وموؤ�ضر�ت  �ملايل  �لتحليل  و�أدو�ت  �ملالية،  و�لتوقعات  �لنقدية  و�لتدفقات  �لت�ضغيلية 

وغريها. و�لت�ضغيلي  �ملايل 
�إليه  و�ضلت  ما  �أحدث  على  بالعتماد  للمعلومات  و�حد  م�ضدر  ��ضتخد�م  خالل  فمن 
للمحللني  وميكن  �لتفاعلية  �للوحات  ��ضتخد�م  �لتنفيذيني  للمديرين  ميكن  �لتكنولوجيا، 
�ملاليني  و�ملر�جعني  �ملديرين  متكني  عن  ف�ضاًل  �لتف�ضيلية،  �لآلية  �لتقارير  �إنتاج  �ملاليني 

�لدورية.  �لأد�ء  تقارير  ��ضتقبال  �لإد�رة من  و�أع�ضاء جمل�ض 

نظام مؤسسي محوره سهولة تدفق المعلومات

الدراية  الشركة وتوجيه دفتها من خالل  الحثيثة لمستجدات  المتابعة  اإلدارة  أولويات مجلس  تتضمن 
المؤسس والشريك  القلعة من  إدارة شركة  يتألف مجلس  الواسع بطبيعة األسواق اإلقليمية.  والفهم 

تنفيذيين  غير  أعضاء  ثمانية  جانب  إلى  التنفيذية،  اللجنة  تشكيل  ضمن  منتدبين  عضوين  وكذلك  المؤسس 
الشركة.  مساهمي  جانب  من  تسميتهم  يتم 

نظام الحوكمة 
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اللجنة اإلدارية
 جتتمع جلنة �لإد�رة ب�ضورة ربع �ضنوية �أو كلما �قت�ضت �حلاجة. وتتمثل مهام �للجنة يف مر�جعة وتعديل و�عتماد �لأد�ء �ملايل 

�أع�ضاء جلنة �لتمويل و�ل�ضتثمار. و�ل�ضرت�تيجية �لعامة لل�ضركات �لتابعة. وترحب �ل�ضركة بح�ضور 
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محمد عبدالاله
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عمرو الجارحي
 الع�شو املنتدب لقطاع االأغذية

ورئي�ص التمويل املوؤ�ش�شي ومتابعة اال�شتثمار

ياسر جمالي
ع�شو منتدب ورئي�ص اإدارة احلوكمة
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محمد عبدالاله
ع�شو منتدب

كريم صادق
الع�شو املنتدب لقطاع النقل

معتز فاروق
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كريم بدر
ع�شو منتدب

هشام الخازندار
ال�شريك املوؤ�ش�ص والع�شو املنتدب

عالء العفيفي
الع�شو املنتدب لقطاع التعدين

عبد اهلل اإلبياري
ع�شو منتدب

محمد شعيب
الع�شو املنتدب لقطاع الطاقة

عمرو الجارحي
 الع�شو املنتدب لقطاع االأغذية

ورئي�ص التمويل املوؤ�ش�شي ومتابعة اال�شتثمار

ياسر جمالي
ع�شو منتدب ورئي�ص اإدارة احلوكمة

عمرو القاضي
واإدارة  امل�شتثمرين  عالقات  رئي�ص 

املخاطر

لجنة التمويل واالستثمار
جتتمع جلنة �لتمويل و�ل�ضتثمار ب�ضورة ربع �ضنوية �أو كلما �قت�ضت �حلاجة. وتتمثل مهام �للجنة يف تقدمي �لتو�ضيات فيما يتعلق باأعمال جذب 
�ل�ضتثمار�ت )روؤو�ض �أمو�ل وقرو�ض( وكذلك �أعمال �لتخ�ضي�ض على م�ضتوى �ل�ضركات �لتابعة. وتقوم �للجنة باعتماد جميع �ضفقات �ل�ضتحو�ذ.

فيليب دندس
رئي�ص جلنة املراجعة

فيليب دندس
رئي�ص جلنة االأجور واحلوافز

أسامة حافظ
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مجدي الدسوقي
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مجدي الدسوقي
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لجنة األجور والحوافزلجنة المراجعة

مجلس اإلدارة: األعضاء التنفيذيين

أحمد هيكل
رئيس مجلس اإلدارة 

ممثاًل عن �شركة �شيتادل كابيتال بارترنز املحدودة

معتز فاروق
عضو مجلس اإلدارة 

ممثاًل عن �شركة �شيتادل كابيتال بارترنز املحدودة

كريم صادق
العضو المنتدب | قطاع النقل

هشام الخازندار
الشريك المؤسس والعضو المنتدب 
ممثاًل عن �شركة �شيتادل كابيتال بارترنز املحدودة
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عضو مجلس اإلدارة 

ممثاًل عن �شركة �شيتادل كابيتال بارترنز املحدودة

عمرو الجارحي
عضو مجلس اإلدارة 

ممثاًل عن �شركة �شيتادل كابيتال بارترنز املحدودة

مجلس اإلدارة: األعضاء غير التنفيذيين

مجدي الدسوقي
ع�شو جمل�ص االإدارة، ممثاًل عن �شركة �شيتادل كابيتال بارترنز املحدودة

رغيد شانطي
ع�شو جمل�ص االإدارة 

أسامة حافظ
ع�شو جمل�ص االإدارة، ممثال عن �شركة العليان

روبرت ويجز
ع�شو جمل�ص االإدارة

الشيخ محم بن سحيم
ع�شو جمل�ص االإدارة*

فيليب بلير دندس
ع�شو جمل�ص االإدارة

.2015 عام  من  اعتبارًا  القلعة  شركة  إدارة  مبجلس  عضًوا  سحيم  بن  محمد  الشيخ  يعد  لم   *

نظام الحوكمة 
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لجنة المديرين

أحمد هيكل
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

هشام الخازندار
الشريك المؤسس والعضو 

المتندب

كريم صادق
العضو المنتدب لقطاع النقل

محمد شعيب
العضو المنتدب لقطاع الطاقة

 عمرو الجارحي
 العضو المنتدب لقطاع األغذية

رئيس التمويل المؤسسي 
ومتابعة االستثمار

 طارق صالح
العضو المنتدب لقطاع األسمنت 

واإلنشاءات

عالء العفيفي
العضو المنتدب لقطاع التعدين

 معتز فاروق
رئيس القطاع المالي

ياسر جمالي
عضو منتدب ورئيس إدارة 

الحوكمة

 محمد عبدالاله
عضو منتدب

خالد بدوي
عضو منتدب

 كريم بدر
عضو منتدب

عبد اهلل اإلبياري
عضو منتدب

 عالء الفص
عضو منتدب

أحمد الشرقاوي
عضو منتدب

مصطفى سويلم
عضو منتدب

رؤوف توفيق
عضو منتدب

أحمد عبد الستار
رئيس قطاع المعلومات

رامي برسوم
رئيس إدارة نظم المعلومات

 حازم دكروري
رئيس العالقات الحكومية

 غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق واالتصاالت

 طارق حسن
رئيس القطاع القانوني

 عمرو القاضي
رئيس عالقات المستثمرين وإدارة 

المخاطر

 عمرو نامق
المستشار القانوني العام

 شادي رفائيل
رئيس إدارة المراجعة الداخلية

 إيهاب رزق
رئيس قطاع الموارد البشرية

 محسن منصور
مدير تنفيذي

القلعة، من أجل  الموسعة بشركة  اإلدارية  المجموعة  المديرين بصفة شهرية، بمشاركة  تجتمع لجنة 
بالمبادرات واألنشطة  المحرز  التقدم  الضوء على  السوق وتسليط  استعراض ومناقشة مستجدات 

التابعة. االستثمارات  وجميع  القلعة  شركة  بها  تقوم  التي  المختلفة 

لجنة المديرين
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خالد أبوبكر
 شركة طاقة عربية
رئيس مجلس اإلدارة 

التنفيذي

د/ محمد واعر
مزارع دينا | قطاع الثروة الحيوانية

العضو المنتدب

حسن مختار
شركة سابينا 

العضو المنتدب

شريف إبراهيم
شركة سابينا

رئيس القطاع المالي

جورج فؤاد
مزارع دينا | قطاع التجزئة

المدير العام

تامر حسن
مزارع دينا | القطاع الزراعي

العضو المنتدب

فايز جريس
شركة أسكوم

رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب

هشام شريف
شركة توازن

الرئيس التنفيذي

باكينام كفافي
 شركة طاقة عربية

الرئيس التنفيذي

أشرف أبو سن
شركة أسيك لألسمنت

رئيس القطاع المالي

طارق الجمال
شركة أسيك لألسمنت

الرئيس التنفيذي

كارلوس أندراد
سكك حديد ريفت فالي

الرئيس التنفيذي

مصطفى الرملي
الشركة المصرية للتكرير 

رئيس القطاع المالي

عمرو أبوعيش
شركة تنمية

رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي

عمرو أبو العزم
شركة تنمية

نائب رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس 
التنفيذي

اللواء ماجد فرج
شركة نايل لوجيستيكس

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 
لوسائل النقل

تايتس نايكوني
سكك حديد ريفت فالي

رئيس مجلس اإلدارة

تامر أبوبكر
شركة مشرق

رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب

أحمد الرشيدي
مجموعة جذور | األغذية االستهالكية

الرئيس التنفيذي

الطاقة

األسمنت واإلنشاءات

األغذية 

النقل والدعم اللوجيستي

التعدين

التمويل متناهي الصغر

إدارة الشركات التابعة

إدارة الشركات التابعة



 �ضركة �لقلعة . �لتقرير �ل�ضنوي لعام 2014 .  3435  .  Qa l a a h o l d i n g s . Co M

االستثمارية القطاعات    36

قطاع الطاقة

الشركة المصرية للتكرير   40
شركة طاقة عربية   42

شركة توازن   44
شركة مشرق   46

قطاع األسمنت واإلنشاءات

مجموعة أسيك القابضة   48

قطاع األغذية

مجموعة جذور   52
شركة وفرة   54

قطاع النقل والدعم اللوجيستي

شركة نايل لوجيستيكس   56
شركة أفريكا ريل وايز   58

قطاع التعدين

شركة أسكوم   60

استثمارات أخرى

شركة تنمية   62

القطاعات االستثمارية 
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نستثمر اليوم في 
بناء غد أفضل

2.6

1.7

تت�ضم غالبية �لأ�ضو�ق �لتي تعمل بها �ضركة �لقلعة بنمو �لطلب �ل�ضتهالكي على �لغاز 
ونق�ض  �لكهرباء  �نقطاع  �أ�ضبح  فقد  �لنقطاع،  حد  �إىل  �لإمد�د�ت  وقلة  �لطبيعي 
زيادة  �إىل  �حلكومات  دفع  مما  �لأ�ضو�ق  من  بالعديد  �ضائًعا  �أمًر�  �لوقود  كميات 
�لقطاع  وم�ضروعات  ��ضتثمار�ت  وت�ضجيع  �لأ�ضا�ضية  �لبنية  لتطوير  �لإنفاق  معدلت 

�خلا�ض بهذ� �ملجال �حليوي.

�لأ�ضمنت  �ضناعة  منو  تدعم  �لتي  �لفريدة  �لتناف�ضية  �ملقومات  من  جمموعة  هناك 
ملحوظة،  ب�ضورة  �لأ�ضمنت  ��ضتهالك  معدلت  منو  �أبرزها  �لإقليمية،  �ل�ضاحة  على 
�خلر�ضانة  منتجات  �ضيما  ول  �جلودة،  عالية  �لأ�ضمنت  منتجات  على  �لطلب  و�رتفاع 
�جلاهزة مقارنة بالكميات �ملعرو�ضة يف �لأ�ضو�ق. وقد بد�أت حكومات �ملنطقة خالل 
�إطار مبادر�ت ت�ضجيع  �لأ�ضا�ضية يف  و�لبنية  �لطاقة  �لفرتة �لأخرية حترير قطاعات 
��ضتثمار�ت �لقطاع �خلا�ض لإقامة م�ضانع �لأ�ضمنت �جلديدة وفقا لأحدث ما و�ضلت 

عربية  طاقة  �ضركة  وهي  تابعة  �ضركات  �أربع  �لطاقة  قطاع  ��ضتثمار�ت  وت�ضمل 
للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  وهما  �لتطوير  قيد  �ضركتني  جانب  �إىل  تو�زن،  و�ضركة 

م�ضرق. و�ضركة 

�لأ�ضمنت  م�ضانع  �إد�رة  �ضركات  �أبرز  بجذب  م�ضحوًبا  �ل�ضناعة،  تكنولوجيا  �إليه 
و�لإن�ضاء�ت. �لهند�ضة  و�ضركات 

و�لتي  �لقاب�ضة،  �أ�ضيك  جمموعة  �لأ�ضمنت  قطاع  يف  �لقلعة  ��ضتثمار�ت  ت�ضم 
�لقيمة يف قطاع  �ضل�ضلة  �ضتى مر�حل  لتغطية  تابعة  �ضركات  ت�ضم حتت مظلتها عدة 

و�لإن�ضاء�ت. �لأ�ضمنت 

إجمالي االستثمارات

إجمالي االستثمارات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالك واالستهالك

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالك واالستهالك

 192.3

 582.7

اإليرادات

اإليرادات

2.0

 2.6

رائدة في استثمارات الصناعة والبنية األساسية في أفريقيا والشرق األوسط على مجموعة  باعتبارها شركة  القلعة  تركز شركة 
أكثر  إيجابي على حياة  بمردود  بالمنطقة وترجع  االقتصادية  المنظومة  التي ستحدد مستقبل  المحورية  القطاعات  من 

اللوجيستي  القارة األفريقية، وهي قطاعات الطاقة واألسمنت واألغذية والنقل والدعم  من مليار مواطن في شتى بلدان 
النمو. المتزايدة على  القدرات  الناجحة ذات  بتلك االستثمارات  لزيادة حصص ملكيتها  والتعدين، ومن ثم تسعى الشركة 

الطاقة

األسمنت واإلنشاءات

مليار جنيه

مليون جنيه مليار جنيه مليار جنيه

مليون جنيه

تقدمت شركة طاقة عربية بعرضها ضمن 
المتجددة  للطاقة  الفرنسية  الشركة  مع  التحالف 

"Neoen إلنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة
200 ميجاوات في كوم أمبو، مصر.

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

37  .  Qa l a a  h o l d i n g s . Co M
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تنفرد �لقارة �لأفريقية بالعديد من �خل�ضائ�ض �لد�عمة مل�ضروعات �لإنتاج �لزر�عي 
�لزر�عية  �لأر��ضي  �إجمايل  من   %60 حو�يل  وجود  �أبرزها  �حليو�نية،  و�لرثوة 
�زدهار  وتز�يد  �ل�ضكاين  �لتعد�د  منو  �إىل  بالإ�ضافة  �لعامل،  حول  �مل�ضت�ضلحة 
�ل�ضتهالكية  �ل�ضلع  للتو�ضع مب�ضروعات  فريدة  ا  فر�ضً ا  �أي�ضً يتيح  ما  وهو  �ملجتمعات، 
�ضريعة �لدور�ن لتلبية �لطلب �ملتز�يد على �لأغذية و�مل�ضروبات �ملعباأة �آلًيا. ويالحظ 
خالل �لفرتة �لأخرية �نت�ضار م�ضروعات �ل�ضوبرماركت ذ�ت �جلودة �لعالية ملخاطبة 
تنوع ومنو �ل�ضر�ئح �ل�ضتهالكية باملجتمع، وحتديًد� بال�ضوق �مل�ضرية، غري �أن هناك 

�لغذ�ئية  �ملنتجات  على  �ملتز�يد  �لطلب  تلبية  �أمام  حائاًل  تقف  ماز�لت  عقبات  عدة 
و�مل�ضروبات �ل�ضحية عالية �جلودة، ولعل �أبرز هذه �لعقبات يتمثل يف نق�ض �خلرب�ت 

�لإد�رية وحمدودية �مل�ضروعات �ل�ضخمة و�ضعف �لتمويل.
�لقلعة يف قطاع �لأغذية كل من جمموعة جذور و�ضركة وفرة،  ��ضتثمار�ت  ت�ضم 
�لغذ�ء  توفري  ل�ضمان  �لتابعة  �مل�ضروعات  من  جمموعة  بت�ضغيل  تقومان  و�للتان 
ب�ضتى  �ملطردة  �ل�ضكانية  �لزيادة  مو�كبة  مع  منا�ضبة  باأ�ضعار  و�لآمن  �ل�ضحي 

�ملنطقة. بلد�ن 

974.21.0166.1

األغذية

183.1

�لتناف�ضية  و�ملز�يا  �لكلية  �ملقومات  من  مبجموعة  �أفريقيا  يف  �لنقل  قطاع  يحظى 
ببلد�ن  �لنقل  تكلفة  �رتفاع  من  �لتي حتد  �مل�ضروعات  من  �ملزيد  �إقامة  تدعم  �لتي 
�ل�ضر�ئب على  �رتفاع معدلت  نتيجة  �لعامل  �أنحاء  �لأفريقية مقارنة بجميع  �لقارة 
توجهت  �آخر  جانب  ومن  �لتقليدية.  �لنقل  و�ضائل  با�ضتخد�م  �ملنقولة  �لب�ضائع 
من  �لطاقة  منظومة  �إ�ضالح  �إىل  �مل�ضرية  �حلكومة  وحتديًد�  �ملنطقة  حكومات 
�لنهري  �لنقل  من  يجعل  �لذي  �لأمر  �لوقود،  منتجات  على  �لدعم  تقليل  خالل 
�لتجاري  �لن�ضاط  منو  �أدى  كما  عديدة.  تناف�ضية  مميز�ت  ذ�ت  �قت�ضادية  و�ضيلة 

من  وغريه  �لذهب  من  بدًء�  �لطبيعية،  �ملو�رد  بوفرة  �لأفريقية  �لقارة  حتظى 
�إذ  �ملنطقة  ودول  �لأ�ضمنت.  �ضناعة  يف  تدخل  �لتي  �لرمال  وحتى  �لثمينة  �ملعادن 
�حلكومات  �جتهت  �لوطنية،  م�ضاحلها  لتحقيق  �ملو�رد  هذه  من  لال�ضتفادة  تتطلع 
�لقيمة  ذ�ت  و�ل�ضناعات  �لأ�ضا�ضية  �لبنية  م�ضروعات  يف  لال�ضتثمار  �لإقليمية 
�لذي  �لوقت  نف�ض  يف  وذلك  �ملو�رد،  هذه  من  �ل�ضتفادة  تعزيز  �أجل  من  �مل�ضافة 

�لب�ضائع و�خلامات �ل�ضرت�تيجية  لنقل  �لأ�ضا�ضية  �لبنية  �إىل زيادة �حلاجة لتطوير 
�ملثال  �ضبيل  على  ذلك  ويت�ضمن  �ملنطقة،  �أ�ضو�ق  خمتلف  �إىل  �ضناعتها  حمل  من 
م�ضر  يف  و�لفحم  و�أوغند�،  كينيا  يف  �لبرتولية  �ملنتجات  حركة  �حل�ضر  ولي�ض 

وغريها. و�ل�ضود�ن 
و�لأمان  بالكفاءة  �ملتميزة  �لنقل  حلول  توفري  على  �لقلعة  �ضركة  تعمل  ولذلك 
�لحتياجات  لتلبية  �ضعًيا  و�يز،  ريل  و�أفريكا  لوجي�ضتيك�ض  نايل  �ضركتي  خالل  من 

و�لقت�ضادية. �لفعالة  �لنقل  حلول  على  �ملتز�يدة 

و�رتفاع  �لثقيلة،  �ل�ضناعات  يف  ل�ضتخد�مها  �خلام  �ملو�د  على  �لطلب  فيه  �رتفع 
للبيئة. �ل�ضديقة  �لبناء  مو�د  على  �لعاملي  �لطلب 

وتلبية  �لطبيعية  �ملو�رد  وفرة  من  �ل�ضتفادة  على  �لقلعة  �ضركة  تعمل  ثم  ومن 
�لتابعة  و�ضركاتها  �لقاب�ضة  �أ�ضكوم  �ضركة  خالل  من  �ملتنامية  �لحتياجات 

�جليولوجية. و�لأن�ضطة  �ملحاجر  و�إد�رة  �لتعدين  جمالت  يف  �ملتخ�ض�ضة 

46.2

563

632.2

667.2)91.4(

اللوجيستي والدعم  النقل 

التعدين

مليون جنيهمليون جنيه مليار جنيه

مليون جنيهمليون جنيهمليون جنيه

مليون جنيهمليون جنيهمليون جنيه

نستثمر اليوم في 
بناء غد أفضل

كينيا مومباسا،   | الحاويات  ميناء 

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة
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األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالك واالستهالك

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالك واالستهالك

اإليراداتاإليرادات

اإليرادات
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الشركة المصرية للتكرير

��ضتثمارية  بتكلفة  للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  م�ضروع  تطوير  على  �لقلعة  �ضركة  تعمل 
 4.2 باإنتاج  للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  و�ضتقوم  �أمريكي.  دولر  مليار   3.7 قدرها 
مليون   2.3 ت�ضمل  و�لقيمة،  �جلودة  عالية  �لبرتولية  �ملنتجات  من  �ضنوًيا  مليون طن 
يتجاوز  – مبا   Euro V �لأوروبية  �جلودة  ملو��ضفات  �ملطابق  �ل�ضولر  وقود  من  طن 
�لنفاثات،  وقود  من  �ألف طن  – و600  �حلايل  �لوقت  يف  �ل�ضولر  و�رد�ت  من   %50

وذلك با�ضتخد�م مدخالت �إنتاج مثل �ملازوت منخف�ض �لقيمة. 
�ملتكررة  �لوقود  �لعملية لأزمة نق�ض  �أحد �حللول  للتكرير  وميثل م�ضروع �مل�ضرية 
بال�ضوق �مل�ضرية، ف�ضاًل عن م�ضاهمته يف تعزيز �لأد�ء �لبيئي من خالل منع �نبعاث 

93 �ألف طن من ثاين �أك�ضيد �لكربيت �إىل هو�ء �لقاهرة �لكربى. 
حالًيا  �لتنفيذ  حتت  خا�ض  قطاع  م�ضروع  �أكرب  للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  وتعد 
مب�ضر، حيث جنح �مل�ضروع يف تنفيذ �لإقفال �ملايل خالل يونيو 2012 بتوفري عن�ضر 
�لقلعة  �ضركة  من  مبا�ضرة  با�ضتثمار�ت  �لقرو�ض  وحزمة  �لر�أ�ضمالية  �ل�ضتثمار�ت 
�ئتمان  ووكالت  �لدولية  �ل�ضاحة  على  بارزة  مالية  وموؤ�ض�ضات  خليجيني  وم�ضتثمرين 

�لتنموي. �لتمويل  �ل�ضادر�ت وكذلك موؤ�ض�ضات 
�ل�ضركة �مل�ضرية للتكرير مدعومة با�ضتثمار�ت ر�أ�ضمالية قيمتها 1.1 مليار دولر 
مببلغ  )ت�ضاهم  للبرتول  �لعامة  �مل�ضرية  �لهيئة  تت�ضمن  متعددة  جهات  من  �أمريكي 
270 مليون دولر– مبا ميثل ح�ضة 23.8%(، و�ضركة قطر للبرتول �لدولية )ت�ضاهم 
باأكرث من 362 مليون دولر – مبا ميثل ح�ضة 27.9%(، و�ضركة �لقلعة )قامت ب�ضخ 
��ضتثمار�ت مبا�ضرة وغري مبا�ضرة بلغت 250 مليون دولر �أمريكي – مبا ميثل ح�ضة 
ودول جمل�ض  �مل�ضتثمرين من م�ضر  �لعديد من  ا  �أي�ضً �مل�ضروع  ي�ضاهم يف   .)%18.8
�لتنموية حول  �لتمويل  �أبرز موؤ�ض�ضات  �لتعاون �خلليجي، بالإ�ضافة �إىل جمموعة من 
�لعامل وهي موؤ�ض�ضة �لتمويل �لدولية iFC )ت�ضاهم مببلغ 85 مليون دولر – مبا ميثل 
ح�ضة 6.4%(، و�ملوؤ�ض�ضة �لهولندية للتنمية FMo )ت�ضاهم مببلغ 29 مليون دولر– 
 26 مببلغ  )ت�ضاهم   dEg �لأملانية  �ل�ضتثمار  وموؤ�ض�ضة   ،)%2.2 ح�ضة  ميثل  مبا 
�أكرب  �إنفر�ميد infraMed �لذي يعد  مليون دولر– مبا ميثل ح�ضة 2%(، و�ضندوق 
�ملتو�ضط  �لبحر  مبنطقة  �لأ�ضا�ضية  �لبنية  م�ضروعات  يف  متخ�ض�ض  ��ضتثماري  كيان 

)ي�ضاهم مببلغ 100 مليون دولر– مبا ميثل ح�ضة %7.5(.
�أغ�ضط�ض  يف  �أمريكي  دولر  مليار   2.6 بقيمة  قرو�ض  �تفاقية  �ل�ضركة  و�أبرمت 
2010، تتوزع بني 2.35 مليار دولر �أمريكي يف �ضكل قرو�ض �أولية و225 مليون دولر 
�أمريكي قرو�ض ثانوية. وقام بنك Tokyo-Mitsubishi بدور �لوكيل �لعاملي يف تدبري 
حول  �لر�ئدة  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  من  عدد  م�ضاركة  �ضهدت  و�لتي  �لقرو�ض،  حزمة 

تطور أنشطة الشركة

�ضركة �لعام  للمقاول  مربع(  مرت  �ألف   350( بالكامل  �مل�ضروع  �أر�ض  ت�ضليم   مت 
�لإن�ضائية  �لأعمال  تنفيذ  معدل  وبلغ   ،gs Engineering & Construction Corp
�إىل 51.86% بنهاية مار�ض 2015 متهيدً�  �أن ي�ضل  50% نهاية دي�ضمرب 2014، قبل 

لبدء �لت�ضغيل بحلول عام 2017.
�لأدبية  ميناء  من  �لثقيلة  �ملعد�ت  ��ضتالم  للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  وتو��ضل 
و�أوعية  �لتك�ضري  ومعد�ت  �لكيمياوية  �ملفاعالت  ذلك  يف  مبا  �ل�ضوي�ض،  بخليج 

و�لتخزين. �لف�ضل  وخز�نات 

اإلدارة التنفيذية:
مصطفى الرملي
رئيس القطاع المالي

النطاق الجغرافي:
مصر

ملكية شركة القلعة:

%18.8
�ل�ضادر�ت  لتاأمني  نيبون  وموؤ�ض�ضة   ،)JBiC( �لدويل  للتعاون  �ليابان  بنك  وهي  �لعامل 
�ل�ضتثمار  وبنك   ،)KEXiM( و�لو�رد�ت  لل�ضادر�ت  كوريا  وبنك   ،)nEXi( و�ل�ضتثمار 

.)aFdB( و�لبنك �لإفريقي للتنمية ،)EiB( لأوروبي�
�أكرب �ضركة تكرير يف م�ضر حيث  – وهي  �ضتقوم �ضركة �لقاهرة لتكرير �لبرتول 
ميثل �إنتاجها �ل�ضنوي حو�يل 20% من طاقة �لتكرير �حلالية بالبالد – بتوفري كافة 
�أمن �لطاقة  مدخالت �لإنتاج �لالزمة لت�ضغيل �مل�ضروع باعتباره �أحد ركائز منظومة 
للبرتول مبوجب  �لعامة  للهيئة �مل�ضرية  �إنتاجها  ببيع  �ل�ضركة  يف م�ضر. فيما �ضتقوم 
�تفاقية �ضر�ء بالأ�ضعار �لعاملية ملدة 25 عاًما، حيث يهدف �مل�ضروع �إىل توفري بد�ئل 
من  و�لقيمة  �جلودة  عالية  �لبرتولية  �ملنتجات  من  وغريه  �ل�ضولر  و�إنتاج  �ل�ضتري�د 

�أجل تغطية �لطلب يف �لقاهرة �لكربى.
�ضيقوم �مل�ضروع بتوفري �أكرث من 300 مليون دولر �ضنوًيا على خز�نة �لدولة ب�ضكل 
مبا�ضر، وفًقا لتقدير�ت �لهيئة �مل�ضرية �لعامة للبرتول، من خالل توفري م�ضروفات 
�إ�ضافية  �إير�د�ت  حتقيق  عن  ف�ضاًل  �ل�ضحن،  عمليات  من  و�لفاقد  و�لتاأمني  �لنقل 
�إىل �ضركات  للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  ت�ضددها  و�لتي  و�لتكرير،  �لتخزين  من ر�ضوم 

للبرتول. �لعامة  �لهيئة �مل�ضرية 
و�لبيئية  �لتنظيمية  �ملو�فقات  كافة  على  للتكرير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  ح�ضلت  وقد 
دويل  حتالف  مع  متكامل  مقاولت  عقد  توقيع  عن  ف�ضاًل  �مل�ضروع،  لبدء  �لالزمة 
 Mitsui & Co و�ضركة  �لكورية   gs Engineering & Construction �ضركة  ي�ضم 
مر�حل  �أثناء  خمتلفة  عمل  فر�ضة  �آلف   10 بتوفري  �مل�ضروع  �ضيقوم  فيما  �ليابانية، 

�لإن�ضاء، بجانب توفري �أكرث من 700 وظيفة د�ئمة عند �إمتامه وبدء �لت�ضغيل.

الطاقة

وصل إلى ميناء األدبية في مطلع نوفمبر 
2014 مفاعل التكرير الذي يبلغ وزنه 

1287 طن ويمثل القلب النابض لمشروع 
للتكرير. المصرية  الشركة 

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة
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1.8 مليار جنيه

شركة طاقة عربية

�لطاقة مب�ضر،  توزيع  للقطاع �خلا�ض يف جمال  تابعة  �ضركة  �أكرب  تعد طاقة عربية 
�لبنية  �ضبكات  وت�ضغيل  تطوير  يف  عاًما   16 على  تربو  بخربة  �ل�ضركة  حتظى  حيث 
�لطاقة  وتوزيع  توليد  �إىل  �لطبيعي  �لغاز  توزيع  من  �لطاقة،  لقطاع  �لأ�ضا�ضية 

�لبرتولية.  �ملنتجات  وت�ضويق  �لكهربائية 
وتقوم �ضركة طاقة عربية بتوفري خدماتها من خالل ثالث �إد�ر�ت رئي�ضية تت�ضمن 
وتوزيع  وتوليد  و�لتجارية(،  �ل�ضناعية  و�مل�ضروعات  �ل�ضكنية  )�ملن�ضاآت  �لغاز  توزيع 

�لبرتولية. �ملنتجات  وت�ضويق  �لكهربائية،  �لطاقة 
�لغاز  توزيع  �ضركات  �أكرب  عربية  طاقة  تعد  �لطبيعي:  �لغاز  وتوزيع  �لإن�ضاء�ت 
�لطبيعي يف م�ضر، حيث متتلك �متياز�ت طويلة �لأجل تغطي 11 حمافظة م�ضرية، 
�ملرتبطة  و�لإن�ضاء�ت  �لهند�ضة  يف  متخ�ض�ض  فريق  �أكرب  �متالك  �إىل  بالإ�ضافة 
�لتي متار�ضها  �لتوزيع  �أن�ضطة  �لإ�ضر�ف على  �أجل  �لطبيعي من  �لغاز  توزيع  باأعمال 
م�ضر  يف  و�خلا�ض  �لعام  للقطاعني  �لتابعة  �لأخرى  �مل�ضروعات  وكذلك  �ملجموعة 

�أفريقيا. و�ضمال  �لأو�ضط  �ل�ضرق  و�أ�ضو�ق 
للقطاع  تابعة  �ضركة  �أكرب  عربية  طاقة  تعد  �لكهربائية:  �لطاقة  وتوزيع  توليد 
و�لتطوير  �لهند�ضة  �أعمال  من  �لكهربائية،  �لطاقة  م�ضروعات  يف  �مل�ضري  �خلا�ض 

�لطاقة. �لقيمة مب�ضروعات  �ضل�ضلة  و�لتوزيع ف�ضاًل عن  �لتوليد  �أن�ضطة  �إىل 
�خلا�ض  للقطاع  تابعة  �ضركة  �أول  عربية  طاقة  تعد  �لبرتولية:  �ملنتجات  ت�ضويق 
�ملازوت  وقود  ذلك  يف  مبا  �لبرتولية  و�ملنتجات  �لوقود  وتوزيع  ت�ضويق  يف  �مل�ضري 
�لأقل  �ملناطق  يف  �ضيما  ول  �ل�ضناعية،  و�مل�ضروعات  و�لتجزئة  �جلملة  لعمالء 
وخدمات  �لوقود  حمطات  �ضبكة  بت�ضغيل  كذلك  �ل�ضركة  وتقوم  بال�ضوق.  �خرت�ًقا 

�مل�ضغوط. �لطبيعي  �لغاز  �إىل  �لتجارية  و�ل�ضاحنات  �ل�ضيار�ت  حتويل 

تطور أنشطة الشركة

اإيرادات طاقة عربية ترتفع مبعدل �شنوي 46% خالل عام 2014
و�لت�ضغيلي  �ملايل  �ل�ضعيد  على  �إيجابية  تطور�ت  عدة  عربية  طاقة  �ضركة  حققت 
�لبرتولية،  �ملنتجات  وتوزيع  ت�ضويق  لأن�ضطة  �لقوي  �لأد�ء  2014 يف �ضوء  خالل عام 
توليد  معدلت  منو  وكذلك  �جلديدة،  �لوقود  حمطات  وت�ضغيل  بافتتاح  م�ضحوًبا 

�لكهربائية. �لطاقة  وتوزيع 
منو  وهو   ،2014 عام  خالل  جنيه  مليار   1.8 عربية  طاقة  �ضركة  �إير�د�ت  بلغت 
�لأرباح  بلغت  فيما   ،2013 عام  خالل  جنيه  مليار   1.2 مقابل   %46 �ضنوي  مبعدل 
جنيه،  مليون   182 و�ل�ضتهالك  و�لإهالك  و�لفو�ئد  �ل�ضر�ئب  قبل خ�ضم  �لت�ضغيلية 

بزيادة �ضنوية قدرها 18% مقابل 154.7 مليون جنيه خالل عام 2013.
وتعك�ض �لنتائج �لقوية حت�ضن �لأد�ء �لت�ضغيلي ب�ضورة ملحوظة خالل عام 2014، 
وخا�ضة ن�ضاط ت�ضويق وتوزيع �ملنتجات �لبرتولية �لذي حقق �إير�د�ت قدرها 967.4 
يف  لل�ضركة  �لتابعة  �لتخزين  من�ضاأة  ت�ضغيل  نتيجة   %79 �ضنوية  بزيادة  جنيه  مليون 
باملردود  وقود جديدة م�ضحوًبا  و�فتتاح 4 حمطات  بكامل طاقتها،  �ل�ضوي�ض  منطقة 
�ل�ضركة  �لبرتولية. ويف �ضياق مت�ضل، جنحت  �ملنتجات  �لدعم على  لتقليل  �لإيجابي 
يف تاأمني �لتمويل �لالزم لإقامة وت�ضغيل 10 حمطات �إ�ضافية على مد�ر عام 2015. 
جنيه  مليون   389.3 �لكهربائية  �لطاقة  وتوزيع  توليد  �أن�ضطة  �إير�د�ت  وبلغت 
خالل عام 2014، وهو منو �ضنوي مبعدل 45%، ويرجع ذلك �إىل منو معدلت توليد 
على  �ضاعة   / و�ت  كيلو  مليون   591 لتبلغ   %21 بن�ضبة  �لكهربائية  �لطاقة  وتوزيع 

وم�ضابك. �ملنيا  �أ�ضيك  وهم  جديدين  م�ضروعني  تد�ضني  خلفية 

591

3.9

606.7

54,849

مليون كيلو وات / ساعة

مليار متر مكعب

مليون لتر

عمالء جدد

ملكية شركة القلعة:

%62.5

النطاق الجغرافي:
مصر | السودان | قطر | اإلمارات

اإلدارة التنفيذية:
خالد أبوبكر

رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي

باكينام كفافي 
الرئيس التنفيذي

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية* 

توزيع الغاز الطبيعي

تسويق وتوزيع المنتجات البترولية

إنشاءات الغاز الطبيعي

مؤشر نمو اإليرادات | طاقة عربية )مليون جنيه(

Consolidated TAQA Arabia
Revenues

1,227.6
 1,796.1 

2013 2014

*  76% من اإلجمالي ألنشطة التوزيع والنسبة املتبقية ألنشطة التوليد.

إجمالي اإليرادات

أكبر شركة متخصصة  طاقة عربية هي 
بالسوق  الطبيعي  الغاز  توزيع  في 

الشركة عقود  تمتلك  المصرية، حيث 
11 محافظة مصرية. امتياز في 

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة
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شركة توازن

حتتل �ضركة تو�زن مكانة �إقليمية بارزة يف جمال تدوير �ملخلفات، حيث ت�ضم مظلتها 
�لأن�ضطة  وجمموعة  »�إيكارو«  �لزر�عية  �ملخلفات  لتدوير  �مل�ضرية  �ل�ضركة  من  كل 
وحتظى  �ملخلفات  �إد�رة  م�ضروعات  يف  ر�ئدة  �ضركات  وهي  »�إنتاج«،  �لهند�ضية 
عمان  باأ�ضو�ق  �لدولية  �ل�ضاحة  على  �لتو�جد  عن  ف�ضاًل  م�ضر  يف  و��ضعة  بعمليات 

وماليزيا و�ل�ضود�ن ونيجرييا وليبيا و�ل�ضعودية و�ضوريا.

تتخ�س�س م�سروعات ت��زن يف جمالت متن�عة:

تدوير املخلفات الزراعية: 
تقوم �ضركة �إيكارو بجمع ومعاجلة �ملخلفات �لزر�عية يف م�ضر حيث قامت خالل �لثالث 

�ضنو�ت �ملا�ضية بجمع 913 �ألف طن من �ملخلفات.

تدوير املخلفات املنزلية: 
حيث  �لقاهرة،  جنوب  مبنطقة  �ملنزلية  �ملخلفات  �إد�رة  يف  �إيكارو  �ضركة  تتخ�ض�ض 
�ملنزلية  �ملخلفات  من  طن  �ألف   547 ومعاجلة  وفرز  ��ضتقبال  على  �ل�ضركة  تعاقدت 
�ضنوًيا  طن  مليون   1.28 وتدوير  جلمع  �آخر  بعقد  �ل�ضركة  فوز  عن  ف�ضاًل  �ضنوًيا، 

مبحافظة �لدقهلية.

اأعمال الهند�شة واملقاوالت ملعامل تدوير املخلفات: 
وت�ضنيع  �ملخلفات  لفرز  معمل   75 من  �أكرث  باإن�ضاء  �لآن  حتى  �إنتاج  جمموعة  قامت 
وليبيا  وماليزيا  �ل�ضعودية  يف  �أخرى  مب�ضروعات  �لعمل  عن  ف�ضاًل  م�ضر،  يف  �لأ�ضمدة 

و�ل�ضود�ن وعمان و�ضوريا.
وتوؤمن �لإد�رة باأن هذ� �مل�ضتوى من �لتكامل بني م�ضروعات تدوير �ملخلفات هو �لنموذج 
�إيكارو بتقدمي  �لذي تقوم عليه ��ضرت�تيجية �ضركة �لقلعة حيث تخطط لأن تبد�أ �ضركة 

خدمات �لإد�رة مل�ضروعات جمموعة �إنتاج.
مو�ردها  تعظيم  �أجل  من  تو�زن  �ضركة  �إد�رة  مع  كثب  عن  �لقلعة  �ضركة  وتعمل 
تطوير  وكذلك  �حلالية  �لفر�ض  من  ��ضتفادة  �أكرب  وحتقيق  و�لب�ضرية  �ملالية 
�ل�ضركة حالًيا  وتركز  و�لإقليمية.  �ملحلية  �ل�ضاحة  �لفر�ض �جلديدة على  و��ضتك�ضاف 
يتم  �لذي  �لبديل  بالوقود  �لأ�ضمنت  م�ضانع  مثل  �ل�ضناعية  �مل�ضروعات  تزويد  على 
�لتي  �ملخلفات  ت�ضدير  �لتو�ضع يف  عن  ف�ضاًل  �لع�ضوية،  �ملخلفات  با�ضتخد�م  �إنتاجه 

تدخل يف �أنظمة �لتدفئة للم�ضروعات �ل�ضكنية و�ل�ضناعية حول �لعامل.

الشركة أنشطة  تطور 

84% خالل عام  �شركة توازن تر�شد منو االإيرادات مبعدل �شنوي 
2014

�ضوء  يف   2014 عام  خالل   %84 �ضنوي  مبعدل  تو�زن  �ضركة  �إير�د�ت  �رتفعت 
عن  ذلك  و�أثمر  و»�إنتاج«.  »�إيكارو«  �ضركتي  يف  �مللحوظة  �لت�ضغيلية  �لتطور�ت 
و�لفو�ئد و�لإهالك و�ل�ضتهالك بقيمة  �ل�ضر�ئب  ت�ضغيلية قبل خ�ضم  �أرباح  حتقيق 

�ل�ضابق. �لعام  خالل  ت�ضغيلية  خ�ضائر  بت�ضجيل  مقارنة  جنيه  مليون   19.5
توريد�ت  عقود  و�إير�د�ت  �أن�ضطة  منو   2014 عام  »�إيكارو« خالل  �ضركة  ر�ضدت 
�ملخلفات  من  طن  �ألف   145 بتوريد  �ل�ضركة  قامت  حيث  �لزر�عية،  �ملخلفات 
�لزر�عية خالل عام 2014، بزيادة 27% مقابل 114 �ألف طن خالل �لعام �ل�ضابق. 
بالربع  مقارنة   2014 عام  �لأخري من  �لربع  �إير�د�ت  على  ملحوظ  تغيري  يطر�أ  ومل 
و�لإهالك  و�لفو�ئد  �ل�ضر�ئب  خ�ضم  قبل  �لت�ضغيلية  �لأرباح  �أن  غري  �ل�ضابق، 
توريد  عن  �لتوقف  نتيجة  �لأخري  �لربع  خالل   %55 مبعدل  �نخف�ضت  و�ل�ضتهالك 
Cemex منذ �ضبتمرب 2014 وذلك �إىل حني �كتمال  �ملخلفات �لزر�عية �إىل �ضركة 
�أعمال �ل�ضيانة وتركيب طاحونة �لفحم ب�ضركة �لأ�ضمنت �لدولية. وركزت �ل�ضركة 
�لفاكهة،  �أ�ضجار  تقليم  من  �لزر�عية  �ملخلفات  جمع  على  ا  �أي�ضً  2014 عام  خالل 
جمع  ر�ضوم  �رتفعت  حني  يف  �لفرز،  لأعمال  جديدين  موقعني  باإ�ضافة  قامت  حيث 
خالل  جنيه  مليون   6 �إىل  �لدقهلية  حمافظة  عقد  من  �ملنزلية  �ملخلفات  ومعاجلة 

�ل�ضابق.  �لعام  4.6 مليون جنيه يف  2014 مقابل  عام 
من  �مل�ضتق  �لوقود  �إنتاج  زيادة  �إىل  �ملقبلة  �لفرتة  خالل  �ل�ضركة  وتتطلع 
��ضتخد�م  �إىل  �لأ�ضمنت  م�ضانع  �جتاه  مع  وخا�ضة  �ملتز�يد  �لطلب  لتلبية  �ملخلفات 

�لتقليدي. �لوقود  بد�ئل  كاأحد  �ملخلفات  من  �مل�ضتق  �لوقود 
خالل  ملحوظة  ب�ضورة  »�إنتاج«  جمموعة  �إير�د�ت  �رتفعت  �أخرى  ناحية  ومن 
عقد  من  جنيه  مليون   27.8 حو�يل  بتح�ضيل  �ل�ضركة  قامت  حيث   ،2014 عام 
عمان.  ب�ضلطنة  للمخلفات  �ضحي  مدفن  و�إن�ضاء  لت�ضميم   2014 يناير  يف  �أبرمته 
وحققت �ل�ضركة كذلك �إير�د�ت قدرها 7.1 مليون جنيه من عقد �ملوؤ�ض�ضة �لأملانية 
�إىل  بالإ�ضافة  �لقليوبية،  مبحافظة  وتدوير  فرز  معمل  وبناء  لت�ضميم   giZ للتنمية 
�لتوريد  و�أعمال  2.8 مليون جنيه من �خلدمات �ل�ضت�ضارية  �أخرى بقيمة  �إير�د�ت 
خ�ضم  قبل  ت�ضغيلية  �لأرباح  بلغت  بينما  »�إيكارو«،  �ل�ضقيقة  ب�ضركتها  و�ل�ضيانة 
.2014 1.1 مليون جنيه خالل عام  و�ل�ضتهالك  و�لإهالك  و�لفو�ئد  �ل�ضر�ئب 

ملكية شركة القلعة:

%68.0

النطاق الجغرافي:
مصر | عمان | ماليزيا | السودان | 

نيجيريا | ليبيا | السعودية

اإلدارة التنفيذية:
هشام شريف 

الرئيس التنفيذي

145,000
إجمالي توريدات المخلفات الزراعية )إيكارو(

مؤشر نمو اإليرادات | توازن )مليون جنيه(

مؤشر نمو األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالك واالستهالك | توازن )مليون جنيه(

Consolidated Tawazon Arabia Revenues

86.2
158.7

2013 2014

Consolidated Tawazon Arabia
EBITDA

)15.5(

19.5

2013 2014

19.5 مليون جنيه158.7 مليون جنيه
إجمالي اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالك واالستهالك

تتخصص شركة إيكارو في جمع ومعالجة المخلفات 
الزراعية بمختلف المحافظات المصرية
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شركة مشرق

��ضرت�تيجي  �ألف مرت مربع يف موقع   210 �أر�ض مب�ضاحة  �ضركة م�ضرق على  ح�ضلت 
�أول  وت�ضغيل  �إقامة  على  م�ضرق  �ضركة  وتعمل  �ل�ضوي�ض.  قناة  مدخل  من  مقربة  على 
من  وغريها  �لبرتولية  �ملنتجات  وتد�ول  تخزين  يف  متخ�ض�ضة  نوعها  من  حمطة 
مما  بور�ضعيد،  �ضرق  مبيناء  �ل�ضفن  متوين  وخدمات  �للوجي�ضتي  �لدعم  خدمات 
�ضيعطي �لفر�ضة لال�ضتفادة من موقع �ل�ضركة �لفريد على قناة �ل�ضوي�ض عرب تقدمي 

خدمات متوين �ل�ضفن بالوقود �أثناء �نتظارها للمرور.
لبناء  عاًما   30 ملدة  �متياز  عقد  بتوقيع  م�ضرق  �ضركة  قامت   ،2013 مايو  يف 
مبيناء  �ل�ضفن  ومتوين  �لبرتولية  �ملنتجات  وتد�ول  لتخزين  حمطة  �أول  وت�ضغيل 
�ضنو�ت  �ضماح ثالث  �إىل فرتة  بالإ�ضافة  �ل�ضوي�ض،  قناة  بور�ضعيد يف حمور  �ضرق 
تزد�د  عامًا   25 ملدة   BoT نظام  حتت  �لعقد  هذ�  ويندرج  �مل�ضروع.  لإن�ضاء 
90% من  يقل عن  ل  ما  �مل�ضروع  فيها  يحقق  �أعو�م  لكل خم�ضة  و�حد  عام  مبعدل 

�مل�ضتهدفة. �خلطة 
�إمكانية  حول  �حل�ضرية  غري  �ملفاو�ضات  بد�أت  �لقلعة  �ضركة  �أن  بالذكر  جدير 

�ن�ضمام �ضركاء جدد لإن�ضاء وت�ضغيل حمطة تخزين وتد�ول �ملنتجات �لبرتولية.
لإن�ضاء  جنيه  مليار   3 للم�ضروع حو�يل  �ل�ضتثمارية  �لتكلفة  تبلغ  �أن  �ملخطط  ومن 
حمطة تخزين بطاقة 800 �ألف طن تقريًبا من �ملنتجات �لبرتولية )مازوت - �ضولر 
- نافتا - جت( بطاقة ت�ضل �إىل 10 مليون طن �ضنويًا لن�ضاط �لتخزين ومن 2 �إىل 
تقوم  بحرية  �أر�ضفة   3 بالوقود من خالل  �ل�ضفن  لن�ضاط متوين  �ضنويًا  مليون طن   3
�ل�ضركة باإن�ضائها �ضمن �مل�ضروع ل�ضتقبال ناقالت حتى 120 �ألف طن بالإ�ضافة �إىل 

4 مر��ضي ملو�عني متوين �ل�ضفن.
حلركة    �ل�ضائل  �ل�ضب  منتجات  تخزين  خدمات  بتوفري  �مل�ضروع  يقوم  و�ضوف 
�أ�ضو�ق  �حتياجات  تلبية  بغر�ض  و�لغرب  �ل�ضرق  بني  �لبرتولية  �ملنتجات  جتارة 
يهدف  كما  �ملتو�ضط.  �لأبي�ض  �لبحر  و�أ�ضو�ق  �لأو�ضط  و�ل�ضرق  �لأق�ضى  �ل�ضرق 
قناة  يف  للمرور  �نتظارها  �أثناء  بالوقود  �ل�ضفن  متوين  خدمة    تقدمي  �إىل  �مل�ضروع 
 20 �أكرث من  بها  و�لتي مير  �لقناة  به  تتميز  �لذى  �لفريد  للموقع  ��ضتغالل  �ل�ضوي�ض 
من   %22 وحو�ىل  بحرً�  �ملنقولة  �لعاملية  �لتجارة  من   %10 متثل  �ضنوًيا  �ضفينة  �ألف 

بالعامل. �حلاويات  جتارة 
وتزويد  �لبرتولية  �ملنتجات  لتخزين  �مل�ضروع  هذ�  �إقامة  �أن  �إىل  �لإ�ضارة  جتدر 
قناة  تدعيم  من  �ل�ضرت�تيجية  و�آثاره  �أبعاده  له  بور�ضعيد  ميناء  يف  بالوقود  �ل�ضفن 

عامل جذب  ي�ضكل  كما  و�لبرتول،  للب�ضائع  �لعاملية  للتجارة  كممر مالحي  �ل�ضوي�ض 
خمزون  توفري  مع  بامليناء  للعمل  �لعمالقة  �ملالحية  و�خلطوط  �لعاملية  لل�ضركات 
طريق  عن  لال�ضتري�د  �حلاجة  وقت  للدولة  �لبرتولية  للمنتجات  ��ضرت�تيجي 
�لقومية خلطوط  بال�ضبكة  م�ضرق  م�ضروع  لربط  للبرتول  �لعامة  �لهيئة  مع  �لتن�ضيق 
�ل�ضوي�ض  قناة  يعرب  �لذى  �لأنابيب  خط  طريق  عن  �لبالد  د�خل  �حلالية  �لأنابيب 

�مل�ضروع(. )17 كم فقط جنوب موقع 
و�حلكومية  �لرقابية  �ملو�فقات  كافة  با�ضتيفاء  للبرتول  م�ضرق  �ضركة  قامت  وقد 
ميناء  هيئة  من  �لبيئية  �لدر��ضات  �عتماد  ذلك  وي�ضمل  �مل�ضروع  لتنفيذ  �لالزمة 
�لبنية  �أعمال  لتنفيذ  متهيدً�  �ملوقع  جتهيز  من  �ل�ضركة  �نتهت  كما  بور�ضعيد. 
وحماية  �لأر�ض  وت�ضوية  �حلفر  �أعمال  �إمتام  خالل  من  وذلك  �لالزمة،  �لتحتية 
ور�ضومات  �لتخزين  حمطة  ت�ضميمات  و�ضع  من  �لنتهاء  �إىل  بالإ�ضافة  �ل�ضاطئ 

�ملالحية. �لهند�ضة 
توفري  �أجل  من  �لر�ئدة  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  �إحدى  مع  �لتفاو�ض  �ل�ضركة  بد�أت  وقد 
�لإنتهاء  فور  وذلك  �مل�ضروع،  من  �لأوىل  �ملرحلة  لأعمال  �لئتماين  �لتمويل  متطلبات 
�لإن�ضاء  عمليات  يف  م�ضرق  تبد�أ  �أن  �ملخطط  ومن  للجهالة.  �لنافية  �لدر��ضات  من 

بالتز�من مع �إمتام خطة �لتمويل �ملنا�ضبة لتنفيذ �مل�ضروع.

تطور أنشطة الشركة

مفاو�شات جارية لتوفري متطلبات التمويل االئتماين الأعمال املرحلة 
االأوىل من امل�شروع

توفري  �أجل  من  �لر�ئدة  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  �إحدى  مع  �لتفاو�ض  �لقلعة  �ضركة  بد�أت 
متطلبات �لتمويل �لئتماين لأعمال �ملرحلة �لأوىل من �مل�ضروع متهيًد� لبدء �لت�ضغيل 

يف نهاية عام 2016.

ملكية شركة القلعة:

%54.9

النطاق الجغرافي:
مصر

اإلدارة التنفيذية:
تامر أبوبكر 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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مجموعة أسيك القابضة

و�لهند�ضة  �لأ�ضمنت  م�ضروعات  يف  متكاماًل  �ضرًحا  �لقاب�ضة  �أ�ضيك  جمموعة  متثل 
�أعمال  تتنوع  حيث  �لأو�ضط،  �ل�ضرق  ومنطقة  �لأفريقية  �لقارة  باأ�ضو�ق  و�لإن�ضاء�ت 
تطوير  وكذلك  �ل�ضناعية  �ملن�ضاآت  وهند�ضة  وت�ضميم  �لأ�ضمنت  �إنتاج  بني  �ل�ضركة 
جمموعة  �ضاهمت  وقد  و�لإن�ضاء�ت.  �لآيل  �لتحكم  وبر�مج  �لفنية  �لإد�رة  �أنظمة 
�أ�ضيك �لقاب�ضة منذ ن�ضاأتها عام 1975 يف تطوير وحتديث �ضناعة �لأ�ضمنت مبنطقة 
�ل�ضوق �مل�ضرية، باعتبارها �ضركة ر�ئدة يف م�ضروعات  �لأو�ضط، وخا�ضًة يف  �ل�ضرق 
لتلبية  �أعمالها  تنمية  يف  �ل�ضركة  جنحت  حيث  �ل�ضت�ضارية،  و�خلدمات  �لهند�ضة 
�حتياجات �مل�ضروعات �ل�ضناعية و�مل�ضتهلكني �لأفر�د من خالل ثالثة �أذرع رئي�ضية. 
عليها  �ل�ضتحو�ذ  منذ  �لقاب�ضة  �أ�ضيك  بتطوير جمموعة  �لقلعة  �ضركة  قامت  وقد 
مثل  م�ضر  حدود  خارج  �أخرى  �أ�ضو�ق  �إىل  �لأ�ضمنت  �إنتاج  مب�ضروعات  �لتو�ضع  مع 
�لفنية  �لإد�رة  خدمات  تقدمي  يف  ر�ئدة  �ضركة  �أ�ضبحت  حتى  و�جلز�ئر،  �ل�ضود�ن 

و�لهند�ضة و�لتحكم �لآيل مل�ضروعات �لأ�ضمنت �لأخرى.
لالأ�ضمنت  �أ�ضيك  �ضركة  بتاأ�ضي�ض   2006 عام  يف  �لقاب�ضة  �أ�ضيك  قامت جمموعة 
�مل�ضروعات  من  كل  يف  �ل�ضتثمار  عرب  �لأ�ضمنت  �إنتاج  ن�ضاط  مظلتها  حتت  لت�ضم 

و�لقائمة. �جلديدة 

�أن�ضطة رئي�ضية: �أ�ضيك �لقاب�ضة ثالثة  ت�ضم حمفظة 
• م�ضروعات �إنتاج �لأ�ضمنت من خالل �ضركة �أ�ضيك لالأ�ضمنت و�ضركاتها �لتابعة	
• �أن�ضطة �إد�رة �مل�ضروعات و�خلدمات �ل�ضت�ضارية وحلول �ل�ضيانة وت�ضغيل �ملن�ضاآت 	

�ل�ضناعية من خالل �شركة اأ�شيك للهند�شة و�شركة اأ�شنربو
• �لإن�ضاء�ت و�ملقاولت من خالل �شركة اأر�شكو و�شركة اأ�شيك للتحكم االآيل	

�ل�ضاحة  على  �لأ�ضمنت  �إنتاج  يف  �لر�ئدة  �ل�ضركات  �إحدى  لالأ�ضمنت  �أ�ضيك  تعد 
من  �ضنوًيا  �أ�ضمنت  طن  مليون   6.8 �لإجمالية  �لإنتاجية  طاقتها  تبلغ  حيث  �لإقليمية 
خالل م�ضانعها حديثة �لن�ضاأة باأ�ضو�ق م�ضر و�ل�ضود�ن، بالإ�ضافة �إىل �متالك ح�ض�ض 
�أ�ضيك  �ضركة  باأن  علًما  و�جلز�ئر،  م�ضر  يف  �لقائمة  �مل�ضروعات  من  باثنني  �ضخمة 
لالأ�ضمنت تنتهج ��ضرت�تيجية منو طموحة تهدف �إىل �ل�ضتثمار يف �مل�ضروعات حديثة 

�لن�ضاأة و�مل�ضروعات �لقائمة يف �لأ�ضو�ق �لو�عدة مبنطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و�أفريقيا.

ملكية شركة القلعة:
%69.2

النطاق الجغرافي:
مصر | السودان | الجزائر

اإلدارة التنفيذية:
طارق الجمال

الرئيس التنفيذي  |  شركة أسيك لألسمنت

أشرف أبو سن
رئيس القطاع المالي  |  شركة أسيك لألسمنت

مؤشر نمو اإليرادات | أسيك القابضة )مليون جنيه(

 ASEC Holding Consolidated
Revenues

2,031.6
2,606.1

2013 2014

مؤشر نمو اإليرادات | أسيك لألسمنت )مليون جنيه(

 ASEC Cement Consolidated
Revenues

 1,013.0 

 1,731.1 

2013 2014

مشروعات  وهم  رئيسية،  أنشطة  ثالثة  األسمنت  قطاع  يضم 
الفنية،  والخدمات  اإلدارة  ومشروعات  األسمنت،  إنتاج 

اإلنشاءات. ومشروعات 

1.7 مليار جنيه

2.6 مليار جنيه

إجمالي اإليرادات |  أسيك لألسمنت

إجمالي اإليرادات | أسيك القابضة

المنيا - أحد مشروعات أسيك لألسمنت في  مصنع أسيك 
2 مليون طن سنوًيا  صعيد مصر - تبلغ طاقته اإلنتاجية 

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة
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واإلنشاءات األسمنت 
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مليون طن سنوًيا

مشروعات إنتاج الكلنكر | أسيك للهندسة

10.2
مليون جنيهمليون جنيه

إيرادات أرسكوإيرادات أسيك للهندسة

547.2196.5

مليار جنيه

المشروعات المتعاقد على تنفيذها | أرسكو

1.1

تطور أنشطة الشركة

حققت �إير�د�ت جمموعة �أ�ضيك �لقاب�ضة زيادة �ضنوية قدرها 28% خالل عام 2014، 
يف �ضوء �مل�ضاهمة �لقوية من م�ضروعات ت�ضنيع �لأ�ضمنت، وحتديًد� �ضركة �أ�ضيك �ملنيا.

األسمنت إنتاج  مشروعات 
منو اإيرادات �شركة اأ�شيك لالأ�شمنت مبعدل �شنوي 71% خالل عام 2014
�رتفعت �إير�د�ت �ضركة �أ�ضيك لالأ�ضمنت مبعدل �ضنوي 71% خالل عام 2014، بف�ضل 
منو مبيعات �ضركة �أ�ضيك للخر�ضانة �جلاهزة بقر�بة 105% مقارنة بنتائج عام 2013، 
م�ضحوًبا بنمو مبيعات �لأ�ضمنت يف �ضوء �مل�ضاهمة �لقوية مل�ضروع �أ�ضيك �ملنيا. ور�ضدت 
و�لإهالك  و�لفو�ئد  �ل�ضر�ئب  خ�ضم  قبل  �لت�ضغيلية  �لأرباح  ت�ضاعف  كذلك  �ل�ضركة 

و�ل�ضتهالك باأكرث من 3 مر�ت مقارنة بعام 2013.
وقد تاأثرت �ضناعة �لأ�ضمنت يف م�ضر بنق�ض �إمد�د�ت �لوقود على مد�ر عام 2014، 
�لت�ضغيلية،  �إىل 64% فقط من متو�ضط �لطاقة  �لكلنكر  �إنتاج  حيث �نخف�ضت معدلت 
بكامل  �لإنتاج  معدلت  على  �حلفاظ  – قنا جنحت يف  لالأ�ضمنت  م�ضر  �ضركة  ولكن 
طاقتها �لت�ضغيلية نظًر� لنجاحها يف تاأمني �حتياجاتها من �لوقود، بالإ�ضافة �إىل �أد�ء 

�ملبيعات �لقوي يف �ضوء �حل�ضة �ل�ضوقية �لقوية �لتي تتمتع بها �ل�ضركة.
�أ�ضيك �ملنيا يف �لو�ضول مبعدلت �لإنتاج �إىل حو�يل 90% من طاقته  وجنح م�ضنع 
�لت�ضغيلية، رغم نق�ض �إمد�د�ت �لوقود وتكر�ر �نقطاع �لتيار �لكهربائي على مد�ر عام 

2014 �لذي ميثل �لعام �لأول على �نطالق ن�ضاطه �لإنتاجي.
ومن جهة �أخرى تر�جعت �حل�ضة �ل�ضوقية مل�ضنع �أ�ضمنت �لتكامل يف �ل�ضود�ن �إىل 
تنمية  13% فقط خالل عام 2014 )مقابل 25% عام 2011(، ولكن جنح �مل�ضنع يف 
�ل�ضوق  �لثاين يف  �ملركز  لي�ضتعيد بذلك  �إىل 23% خالل �ضهر دي�ضمرب  ح�ضته جمدًد� 
�ل�ضود�ين. وقد ��ضتفادت �ل�ضركة كثرًي� – �ضاأنها �ضاأن جميع �مل�ضروعات �ل�ضناعية – 
�لوقود  وتوريد  ��ضتري�د  �ل�ضود�نية  بد�أت �حلكومة  �لنفط عاملًيا حيث  �ضعر  من هبوط 
�أ�ضعار  زيادة  ذلك  و�ضاحب   .2014 دي�ضمرب  منذ  �نقطاع  دون  �لأ�ضمنت  م�ضانع  �إىل 
ونق�ض  �لت�ضخم  �رتفاع  نتيجة  �لإنتاج  معدلت  �نخفا�ض  لتعوي�ض   %50 بن�ضبة  �لبيع 

�إمد�د�ت �لوقود �إىل حد �لنقطاع �ملتكرر خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية

1.9
مليون طن

مليون طن
0.4

إجمالي مبيعات األسمنت | التكامل

مليون طن
2.0

إجمالي مبيعات األسمنت | مصر لألسمنت - قنا

إليه  المنيا يتبنى أحدث ما وصلت  مصنع أسيك 
أحدث  انتهاج  األسمنت، مع  تكنولوجيا صناعة 

األداء  لتحسين  الدولية  والمقاييس  المعايير 
الصناعية بالمشروعات  البيئي 

مجموعة أسيك القابضة
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ن�شاط االإدارة الهند�شية
منو �إير�د�ت �ضركة �أ�ضيك للهند�ضة مبعدل �ضنوي 19% خالل عام 2014

 13.5 �لإنتاجية  طاقتها  تبلغ  �أ�ضمنت  م�ضانع  باإد�رة  للهند�ضة  �أ�ضيك  �ضركة  تقوم 
مليون طن يف �ل�ضوق �مل�ضري. وقامت �ل�ضركة باإنتاج حو�يل 10.2 مليون طن �أ�ضمنت 
خالل عام 2014، ومن �ملتوقع �أن يرتفع ذلك �إىل 11.7 مليون طن خالل عام 2015، 

وحو�يل 13 مليون طن عام 2016.
وقد �رتفعت �إير�د�ت �ل�ضركة مبعدل �ضنوي 19% خالل عام 2014 نتيجة منو �إنتاج 
 %13 حو�يل  �أن  �إىل  �لإ�ضارة  وجتدر  �ملنيا.  �أ�ضيك  م�ضنع  بت�ضغيل  م�ضحوًبا  �لكلنكر 
�ل�ضقيقة،  �ضركاتها  �ملتبادلة بني  �لعمليات  للهند�ضة متثل  �أ�ضيك  �إير�د�ت  �إجمايل  من 
�أ�ضيك للهند�ضة ت�ضعى حالًيا لتو�ضيع �لنطاق �جلغر�يف لعملياتها عرب  علًما باأن �ضركة 
�إبر�م عقود جديدة مع �ضركات �لأ�ضمنت يف �ضوريا و�أثيوبيا وموزمبيق و�لأردن. وجتدر 
�لإ�ضارة �إىل توقيع عقود جديدة قابلة للتجديد وتبلغ مدتها عام و�حد لتقدمي خدمات 

�لدعم �لفني مل�ضانع �لأ�ضمنت مبوزمبيق و�إثيوبيا.
�لبيئة،  حماية  وم�ضروعات  مبادر�ت  يف  �لر�ئدة  �ل�ضركات  من  �أ�ضنربو  �ضركة  تعد 
ت�ضنيع  عن  �لناجتة  �لأتربة  و�نبعاثات  �لتلوث  معدلت  �حتو�ء  يف  �ل�ضركة  وتتخ�ض�ض 
�لأ�ضمنت، حيث تقوم بتزويد م�ضانع �لأ�ضمنت مبجموعة و��ضعة من �خلدمات ومعد�ت 
�لتحكم �لبيئي، ف�ضاًل عن قيا�ض معدل �نبعاث �لأتربة ودر��ضات �لتقييم �لبيئي من �أجل 
هائلة  باإمكانات  �أ�ضنربو  �ضركة  بها. وحتظى  �مل�ضموح  �لبيئية  للمعايري  �لمتثال  �ضمان 
متكنها من تقدمي خدماتها للم�ضروعات �ل�ضناعية �لأخرى، م�ضتفيًدة من خربتها �لو��ضعة 

مبجال �لتحكم �لبيئي وتنمية �لوعي �لعام بتاأثري �لأن�ضطة �ل�ضناعية على �لبيئة.

نشاط اإلنشاءات
اأر�شكو تختتم عام 2014 بعقود جديدة قيمتها 1.1 مليار جنيه

و�نخف�ضت   ،2014 عام  خالل   %61 �ضنوي  مبعدل  �أر�ضكو  �ضركة  �إير�د�ت  �نخف�ضت 
كذلك �لأرباح �لت�ضغيلية قبل خ�ضم �ل�ضر�ئب و�لفو�ئد و�لإهالك و�ل�ضتهالك نتيجة 
وجتدر  عليها.  متعاقد  م�ضروعات  بعدة  �لعمل  وتاأجيل  �لثابتة  �مل�ضروفات  �رتفاع 
�لإ�ضارة �إىل �أن �ضركة �أر�ضكو تقوم حالًيا بتنفيذ م�ضروعات تبلغ قيمتها �ل�ضتثمارية 
�إىل جانب تكليفها بعقود جديدة تربو قيمتها على 1.1 مليار  2 مليار جنيه،  حو�يل 
جنيه ليتم تنفيذها على مد�ر عامي 2015 و2016. وتنح�ضر �لعمليات �ملتبادلة بني 
 160 بقيمة  عقدين  – قنا يف  لالأ�ضمنت  وم�ضر  �ملنيا  �أ�ضيك  و�ضركتي  �أر�ضكو  �ضركة 

مليون جنيه و43 مليون جنيه على �لتو�يل.
تعد �شركة اأ�شيك للتحكم االآيل من �ل�ضركات �ملتخ�ض�ضة يف توريد وتركيب �أنظمة 
و�ل�ضرق  �أفريقيا  باأ�ضو�ق  �ل�ضناعية  للم�ضروعات  �لآيل  و�لتحكم  �لكهربائية  �لطاقة 
�لأو�ضط و�أوروبا. وتقوم �ل�ضركة بتقدمي جمموعة من حلول �لطاقة �لكهربائية و�لتحكم 
�لختيار  �ل�ضركة  وتعد  وتركيبها.  �ملعد�ت  و�ضر�ء  و�لهند�ضة  �لت�ضميم  بني  تتنوع  �لآيل 
�ضركات  ومنها  عاًما،   15 قبل  ن�ضاأتها  منذ  �لعاملية  �لأ�ضمنت  �ضركات  لكربى  �لأمثل 
من  �ختيارًها  عن  ف�ضاًل   ،Cimporو  Cemexو  Titanو  italcementiو  lafarge
جانب كربى �ضركات �لتوريد مثل Flsmidth وFCB. وقد قامت �ل�ضركة بتنويع حمفظة 
وكذلك  �لطبيعي  و�لغاز  �لبرتول  وم�ضروعات  �ملياه  معاجلة  جمالت  لت�ضمل  �أن�ضطتها 

حمطات توليد �لطاقة �لكهربائية.

إجمالي مبيعات األسمنت | أسيك المنيا
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مجموعة جذور

تربو  حيث  �مل�ضري  �خلا�ض  للقطاع  �لتابعة  �لألبان  مز�رع  �أكرب  دينا  مز�رع  تعد 
م�ضاحتها على 10 �ألف فد�ن )40 مليون مرت مربع(، وهي �أكرب منتج للحليب �خلام 
يف م�ضر بطاقة �إنتاجية بلغت 64 �ألف طن خالل عام 2014. ومتتلك �ل�ضركة قطيع 
ا م�ضاحتها 6  �أبقار يتجاوز 16 �ألف ر�أ�ض، منها 7.403 بقرة ُع�ضر، كما متتلك �أر�ضً

�آلف فد�ن خم�ض�ضة لزر�عة �ملحا�ضيل �لزر�عية و�لنباتات �لب�ضتانية.
دينا  ملز�رع  �لألبان  منتجات  بت�ضويق  �لألبان  ملنتجات  �ل�ضتثمارية  �ل�ضركة  تقوم 
منذ ن�ضاأتها يف عام 2010، علًما باأن �ل�ضركة متكنت من �حتالل �ضد�رة �ضوق �لألبان 
ملحوظة  تو�ضعات  �إجر�ء  ومت  ن�ضاأتها.  بعد  و�حدة  �ضنة  تتعدى  ل  وجيزة  فرتة  خالل 
ب�ضل�ضلة �ضوبر ماركت مز�رع دينا لت�ضم 15 منفذ بيع خالل عام 2014، وبلغ �إجمايل 

�إير�د�تها 127.4 مليون جنيه.
�إنتاج  يف  �لر�ئدة  �مليز�ن  �لر�ضيدي  �ضركة  �ل�ضتهالكية  �لأغذية  قطاع  ويت�ضمن 
�حلالوة و�لطحينة يف م�ضر بح�ضة �ضوقية ن�ضبتها 59% و68% على �لتو�يل، وكذلك 
�ملركز �لثالث يف �ضوق �ملربى بح�ضة �ضوقية 15%. كما تت�ضمن ��ضتثمار�ت جمموعة 
�لطحينية  للحالوة  منتج  �أكرب  �لآن  تعد  �لتي  �مل�ضرف  �ضركة  �ملجال  هذ�  يف  جذور 
بالإ�ضافة  �أجرتها جمموعة جذور،  �لتي  �ل�ضاملة  �لتجديد�ت  بعد جناح  �ل�ضود�ن  يف 
�إىل �ضركة �إجنوي �لر�ئدة يف �ضناعة �لألبان و�لع�ضائر مب�ضر وكذلك �ضركة جبنة 

بال�ضوق �مل�ضرية. �لر�ئجة  �مل�ضريني 

تطور أنشطة الشركة

منو االأرباح الت�شغيلية ملجموعة جذور مبعدل �شنوي 26% خالل عام 2014
تاأثرت �إير�د�ت �لر�ضيدي �مليز�ن خالل عام 2014 بارتفاع �أ�ضعار �ل�ضم�ضم، غري 
�ل�ضركة  مبيعات  تنمية  عن  �أثمرت  �لإد�رة  تتبناها  �لتي  �لت�ضويق  ��ضرت�تيجية  �أن 
 %18 �لت�ضغيلية مبعدل  و�لأرباح  �لإير�د�ت  منو  �إىل  ذلك  و�أدى  �لأخري،  �لربع  خالل 

و61% على �لتو�يل مقابل �لربع �ل�ضابق.
�ألبان جديدة  بافتتاح حمطة  �لنمو، حيث قامت  تنفيذ خطط  دينا  تو��ضل مز�رع 
بطاقة ��ضتيعابية 1167 بقرة ف�ضاًل عن توظيف �أنظمة �لتربيد و�لتغذية �ملتطورة.

وحققت �ل�ضركة �ل�ضتثمارية ملنتجات �لألبان منًو� ملحوًظا خالل �لفرتة �ملا�ضية، 
�لأكرث  عالمتها  حتت  دينا  مز�رع  تنتجه  �لذي  �حلليب  بت�ضويق  �ل�ضركة  تقوم  حيث 
�لربع  خالل   %76 �إىل  لل�ضركة  �ل�ضوقية  �حل�ضة  و�رتفعت  �ملحلي.  بال�ضوق  رو�ًجا 
�ل�ضركة  جهود  يعك�ض  فيما  �ل�ضابق،  �لربع  73% خالل  مقابل   2014 عام  من  �لأخري 

لطرح منتجات جديدة تنا�ضب جميع فئات �ملجتمع. 

مز�رع  ماركت  �ضوبر  �ضل�ضلة  باإد�رة  و�لتجارة  للخدمات  �لعربية  �ل�ضركة  وتقوم 
دينا. وحققت �ل�ضركة �أد�ًء مذهاًل خالل عام 2014 حيث �رتفعت �لإير�د�ت مبعدل 
�ضنوي 27%. و�رتفع عدد �لفروع ب�ضل�ضلة �ضوبر ماركت مز�رع دينا من 7 فروع فقط 
5215 مرت  �لإجمالية  م�ضاحتها  تبلغ   2014 عام  بنهاية  فرًعا   15 �إىل   2013 عام  يف 
 4112 لكل مرت مربع  �ملبيعات  وبلغ متو�ضط   .%134 بن�ضبة  �ضنوية  زيادة  مربع، وهي 

جنيه �ضهرًيا بزيادة 10% عن 3743 جنيه خالل عام 2013.

�ملالية هريمي�ض بدر��ضة وتقييم فر�ض  �لقلعة بتكليف �ملجموعة  وقد قامت �ضركة 
�لتخارج من م�ضروعات مز�رع دينا و�لر�ضيدي �مليز�ن، وتعمل �ل�ضركة بالتو�زي على 
ب�ضل�ضلة  �لحتفاظ  تنوي  �لقلعة  �ضركة  باأن  علًما  و�مل�ضريني،  �إجنوي  م�ضروعات  بيع 

حمالت �ل�ضوبرماركت �ململوكة حالًيا ملز�رع دينا.

ملكية شركة القلعة:
%43.10

النطاق الجغرافي:
مصر | السودان

اإلدارة التنفيذية:
أحمد الرشيدي 

الرئيس التنفيذي  |  الرشيدي الميزان

د/ محمد واعر
العضو المنتدب | مزارع دينا | األلبان 

تامر حسن 
العضو المنتدب | مزارع دينا | اإلنتاج الزراعي

جورج فؤاد 
المدير العام | الشركة العربية للخدمات 

والتجارة

مؤشر نمو اإليرادات | مجموعة جذور )مليون جنيه(

Consolidated Gozour Revenues

 1,025.7  1,008.1 

2013 2014

25,264,1

16,31011,1

15 فرًعا
5,24,112 ألف متر مربع

ألف طن )حليب خام(ألف طن

ألف طنبقرة

جنيه / متر مربع

مبيعات مزارع دينا مبيعات الرشيدي الميزان 

مبيعات االستثمارية لمنتجات األلبان قطيع مزارع دينا*

متوسط المبيعات الشهرية فروع التجزئة ومساحتها اإلجمالية   

*  ت�ضمل 7403 بقرة ُع�ضر.

1.0 مليار جنيه
إجمالي اإليرادات

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة
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شركة وفرة

�لزر�عي  �لإنتاج  قطاع  يف  للقلعة  �لتابعة  �ل�ضتثمارية  �ل�ضركة  هي  وفرة  �ضركة 
فد�ن  �ألف   500 من  لأكرث  �نتفاع  عقود  وفرة  ومتتلك  �ل�ضود�ن.  وجنوب  بال�ضود�ن 
وكونكورد  �ل�ضود�ن(،  يف  فد�ن  �ألف   324( �ضابينا  �لتابعتني،  �ضركتيها  خالل  من 
)250 �ألف فد�ن يف جنوب �ل�ضود�ن(. وتعمل وفرة على �إقامة �مل�ضروعات �لزر�عية 
�ل�ضورجام،  حبوب  ومنها  �ملحلي،  �ل�ضوق  يف  �لنقدية  �ملحا�ضيل  لتوفري  �ل�ضخمة 

و�لذرة، وعباد �ل�ضم�ض، و�لأرز وغريها من �حلبوب و�لبقوليات.
�لري  �ل�ضاملة لقنو�ت  �لتجديد�ت  باإمتام  وقامت �ضركة �ضابينا خالل عام 2012 
�ل�ضركة، ف�ضاًل عن ري  لأر��ضي  �ملياه  �إمد�د�ت  تاأمني  بهدف  200 كم  �لبالغ طولها 
حدود  تر�ضيم  من  �ضابينا  �نتهت  كما  �ملحليني.  للمز�رعني  مملوكة  فد�ن  �ألف   13
�ملعتمدة  للخر�ئط  وفًقا  فد�ن  �ألف   324 م�ضاحة    على  �لتي متتد  �لزر�عية  �أر��ضيها 

�ضعًيا للحفاظ على حقوق وم�ضالح جميع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة. 

تطور أنشطة الشركة

لإجر�ء   2013 ح�ضاد  مو�ضم  بعد  موؤقتا  �لن�ضاط  بوقف  �سابينا  �سركة  قامت 
در��ضات �لرتبة بغر�ض زيادة �لإنتاجية حيث قامت بالتعاقد مع �ضركة KETs �لدولية 
�إعد�د  لإجر�ء در��ضة �جلدوى للم�ضروع و�إعد�د تقرير �ضامل عن حتليل �لرتبة، ومت 
�لتقرير بالتعاون مع معهد بحوث �لأر��ضى و�ملياه يف يوليو 2014. وقد �أظهرت نتائج 

�لدر��ضات عدم وجود عيوب يف �لرتبة مع �إمكانية �حتو�ء �أي قيود �إن وجدت.
در��ضات  لإجر�ء  �ل�ضت�ضارية  �ملوؤ�ض�ضات  �أبرز  بدعوة  �ضابينا  �ضركة  قامت  وقد 
منها،  �لإنتهاء  مت  �لتي  �جلدوى  در��ضات  نتائج  على  و�لت�ضديق  �لبنكية  �جلدوى 
�أر�ض  حيث قامت �ثنتان من �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضت�ضارية باململكة �ملتحدة وفرن�ضا بزيارة 
وتقييم  در��ضة  حالًيا  وجاري  به،  �خلا�ضة  و�ملالية  �لفنية  �لعرو�ض  وتقدمي  �مل�ضروع 

هذه �لعرو�ض.

تقييم  بهدف   2015 عام  خالل  جتريبية  مزرعة  �إن�ضاء  �ضابينا  �ضركة  تعتزم 
يونيو بزر�عة ق�ضب  �ل�ضركة خالل �ضهر  �لإنتاجية للرتبة. و�ضتقوم  �لطاقة  و�ظهار 
حم�ضول  كل  زر�عة  يتم  �أن  على  �ل�ضم�ض،  وعباد  �ل�ضويا  وفول  و�ل�ضم�ضم  �ل�ضكر 
�حلجازي  و�لرب�ضيم  �ل�ضكر  بنجر  زر�عة  �إىل  بالإ�ضافة  فد�ن،   20 م�ضاحة  على 

.2015 خالل نوفمرب 
قامت �ضركة �لقلعة بتخ�ضي�ض 120 �ألف دولر ل�ضركة �ضابينا من �أجل توفري مياه 

�لري للمز�رعني �ملحليني خالل �أ�ضهر �ل�ضيف.

250,000

324,000

فدان في جنوب السودان

فدان في السودان

أراضي شركة سابينا

أراضي شركة سابينا

ملكية شركة القلعة:
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النطاق الجغرافي:
السودان | جنوب السودان

اإلدارة التنفيذية:
حسن مختار 

العضو المنتدب | شركة سابينا 

شريف إبراهيم 
رئيس القطاع المالي | شركة سابينا

بيتر شورز 
العضو المنتدب | شركة كونكورد

بوالية  لشركة سابينا  المملوكة  القمح  حقول 
األبيض في السودان النيل 
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شركة نايل لوجيستيكس

لنهر  �لفريدة  �لتناف�ضية  �ملميز�ت  توظيف  على  لوجي�ضتيك�ض  نايل  �ضركة  تعمل 
– �ملوفرة  �لنهري  �لنقل  م�ضروعات  من  متكاملة  �ضبكة  �أكرب  �إقامة  بغر�ض  �لنيل، 
�ملو�نئ  و�إد�رة  �للوجي�ضتي  �لدعم  خدمات  وتقدمي   – �لوقود  ��ضتهالك  يف 
�أ�ضحاب  من  وغريهم  و�لت�ضدير  �ل�ضتري�د  �ضركات  من  �لعمالء  خلدمة  �لنهرية 

�ل�ضود�ن. وجنوب  و�ل�ضود�ن  م�ضر  يف  و�ل�ضناعية  �لزر�عية  �مل�ضروعات 
�أربع  خالل  من  للعمالء  �خلدمة  معايري  �أعلى  توفري  على  �ل�ضركة  وتعمل 
�ملو�نئ  لإد�رة  �لوطنية  و�ل�ضركة  كارجو،  نايل  �ضركة  وهي  تابعة،  فرعية  �ضركات 

�لربي. للنقل  �أ�ضطول  و�ضركة  مارين،  كري  و�ضركة  �لنهرية، 
قدرها  ر�أ�ضمالية  ��ضتثمار�ت  جذب  يف  لوجي�ضتيك�ض  نايل  �ضركة  جنحت  وقد 
�ل�ضود�ن،  و�ل�ضود�ن وجنوب  �لآن لدعم عملياتها يف م�ضر  134 مليون دولر حتى 
من  دولر  مليون   150 بقيمة  �إ�ضافية  ��ضتثمار�ت  بتاأمني  �لقلعة  �ضركة  وقامت 
�مل�ضرية  للم�ضروعات  دولر خم�ض�ضة  مليون   15 ت�ضمل  �لأمريكية  �أوبيك  موؤ�ض�ضة 

�لنقل. لو�ضائل  �لقاب�ضة  �لوطنية  �ل�ضركة  خالل  من 
�لنهري  �لنقل  بارجات  �أ�ضطول  بت�ضغيل  �ل�ضركة  تقوم  كارجو:  نايل  �ضركة 
�إىل  بالإ�ضافة  �أ�ضو�ن،  حتى  ودمياط  �لإ�ضكندرية  من  �ملالحي  �ملجرى  بطول 
�لعائمة،  �لأونا�ض  با�ضتخد�م  �لبحرية  باملو�نئ  و�لتفريغ  �لتحميل  �أن�ضطة  توفري 
مروًر�  �لتفريعة،  و�ضرق  بور�ضعيد  مينائي  بني  �حلاويات  نقل  ن�ضاط  وكذلك 

�ل�ضوي�ض.  لقناة  �لتابعة  �ملالحية  �خلدمات  بقناة 
�ل�ضحن  خدمات  تقدمي  يف  تتخ�ض�ض  �لنهرية:  �ملو�نئ  لإد�رة  �لوطنية  �ل�ضركة 
�ملجرى  بطول  �لنهرية  �ملو�نئ  من  جمموعة  با�ضتخد�م  و�لتخزين  و�لتفريغ 
ودمياط. و�ل�ضوي�ض  �لإ�ضكندرية  مو�نئ  وحتديًد�  م�ضر،  يف  �لنيل  لنهر  �ملالحي 

بارجات  �أ�ضطول  بت�ضغيل  �ل�ضركة  تقوم  �لنهري:  للنقل  �ل�ضود�ن  جنوب  �ضركة 
�ل�ضود�ن. جنوب  يف  �لنهري  �لنقل 

�لربي  للنقل  �أ�ضطول  �ضركة  يف   %28 ن�ضبتها  ح�ضة  ا  �أي�ضً �ل�ضركة  ومتتلك 
م�ضروعات  مع  تتكامل  �لتي  �للوجي�ضتي  �لدعم  خدمات  توفري  يف  �ملتخ�ض�ضة 

�لنهري. �لنقل 

تطور أنشطة الشركة

منو اإيرادات �شركة نايل لوجي�شتيك�ص ب�شورة ملحوظة يف �شوء التو�شع 
بخدمات املوانئ البحرية

 ،2014 عام  خالل   %134 �ضنوي  مبعدل  لوجي�ضتيك�ض  نايل  �ضركة  �إير�د�ت  �رتفعت 
يف  �لعائم  �لون�ض  با�ضتخد�م  و�لتفريغ  �لتحميل  لأن�ضطة  �ملتميز  �لأد�ء  يعك�ض  فيما 
 958 ليبلغ  �أ�ضعاف   5 بنحو  �ملتد�ولة  �لب�ضائع  �رتفع حجم  �لإ�ضكندرية، حيث  ميناء 
رغم  وذلك  �ل�ضابق،  �لعام  �ألف طن خالل   175 مقابل   ،2014 عام  �ألف طن خالل 
بالربع  مقارنة  �لأخري  �لربع  خالل   %48 مبعدل  �ملتد�ولة  �لب�ضائع  حجم  �نخفا�ض 

�ل�ضابق نظًر� لتاأخر و�ضول �ل�ضحنات نتيجة �ضوء �لأحو�ل �جلوية.
بني  �حلاويات  نقل  بن�ضاط  ملحوظة  2014طفرة  عام  خالل  �ل�ضركة  ور�ضدت 
لقناة  �لتابعة  �ملالحية  �خلدمات  بقناة  مروًر�  �لتفريعة،  و�ضرق  بور�ضعيد  مينائي 
منطية.  حاوية  �ألف   20 حو�يل  �إىل  �ملنقولة  �حلاويات  عدد  �رتفع  حيث  �ل�ضوي�ض، 
مينائي  بني  �لرحالت  بعدد  قيا�ضية  زيادة  �أغ�ضط�ض  �ضهر  خالل  �ل�ضركة  وحققت 
�لكفاءة  تعزيز  �إجر�ء�ت  �أثمرت  حني  يف  رحلة،   15 لتبلغ  �لتفريعة  و�ضرق  بور�ضعيد 
ب�ضهري  مقارنة  رحلة  بكل  �ملنقولة  �حلاويات  عدد  متو�ضط  م�ضاعفة  عن  �لت�ضغيلية 
مايو ويونيو لتبلغ حو�يل 247 حاوية يف كل رحلة خالل �أغ�ضط�ض، �أو ما يعادل 3704 

�ضهرًيا. حاوية 
خ�ضم  قبل  �لت�ضغيلية  باخل�ضائر  ملحوظ  تر�جع  �إىل  �لتطور�ت  هذه  و�أدت 
فقط  جنيه  مليون   10.7 بلغت  حيث  و�ل�ضتهالك،  و�لإهالك  و�لفو�ئد  �ل�ضر�ئب 
�أن  �لإد�رة  وتتوقع  �ل�ضابق.  �لعام  خالل  جنيه  مليون   93 مقابل   2014 عام  خالل 
مز�ولة  بدء  )�أ(  �لقادمة يف �ضوء  �لفرتة  لل�ضركة خالل  �ملايل  �لأد�ء  ي�ضتمر حت�ضن 
�أن�ضطة �ل�ضركة مبيناء �لأدبية خالل �لربع �لثاين من عام 2015، )ب( ت�ضغيل �لون�ض 
�لب�ضائع  �لعمالء وحجم  بتنمية قاعدة  ي�ضمح  �لإ�ضكندرية مما  �لثاين مبيناء  �لعائم 
�ملتد�ولة، )ج( ت�ضغيل �ثنني من �لبارجات �لبالغ طولها 100 مرت يف بور�ضعيد لتلبية 
�للتز�مات �لتعاقدية مع �لعمالء �جلدد، علًما باأنه مت بالفعل ت�ضغيل �أحدهما خالل 

�لربع �لأول من عام 2015.

958

19,977

ألف طن

حاوية نمطية

ملكية شركة القلعة:

%62.0

النطاق الجغرافي:
مصر | السودان | جنوب السودان

اإلدارة التنفيذية:
اللواء ماجد فرج 

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية 
القابضة لوسائل النقل 

نشاط التحميل والتفريغ | حجم البضائع 
المنقولة 

عدد الحاويات المنقولة 

مؤشر نمو اإليرادات | نايل لوجيستيكس )مليون جنيه(

Consolidated Nile Logistics Revenues

25.8

60.4

2013 2014

60.4 مليون جنيه
إجمالي اإليرادات

الونش العائم بميناء 
اإلسكندرية، شركة 
نايل  لوجيستيكس

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

57  .  Qa l a a  h o l d i n g s . Co M

اللوجيستي والدعم  النقل 
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شركة أفريكا ريل وايز

تعد �ضركة �أفريكا ريل و�يز �مل�ضاهم �لرئي�ضي يف �ضركة �ضكك حديد ريفت فايل، وهي 
�ضاحبة �متياز ح�ضري مدته 25 عاًما لإد�رة �ل�ضبكة �لقومية لل�ضكك �حلديدية يف كينيا 
و�أوغند� �لتي تربط بني ميناء مومبا�ضا على �ملحيط �لهندي بكينيا و�لعا�ضمة �لأوغندية 
كامبال بطول 2.352 كم، وذلك مرورً� باملناطق �لد�خلية يف كل من كينيا و�أوغند�.

قامت �ضركة �أفريكا ريل و�يز يف �لن�ضف �لأول من عام 2014 ب�ضر�ء ح�ضة �إ�ضافية 
ببور�ضة  �ملدرجة  تر�ن�ضن�ضوري  �ضركة  من  فايل  ريفت  �ضركة  �أ�ضهم  من   %34 قدرها 
�أفريكا  �ضركة  ح�ضة  بلغت  حيث  �لتحتية،  �لبنية  م�ضروعات  يف  و�ملتخ�ض�ضة  نريوبي 
�ل�ضركة مبو��ضلة تطوير خط  �لتز�م  ريل و�يز ب�ضركة ريفت فايل 85%، ويعك�ض ذلك 
�أربع �ضنو�ت تنفيذ برنامج  �ل�ضكة �حلديد �حليوي، علًما باأن �ضركة �لقلعة بد�أت منذ 
�لتاأهيل �ملخطط تنفيذه على ثالث مر�حل بتكلفة ��ضتثمارية 305 مليون دولر  �إعادة 
�ل�ضركاء  وكذلك  فايل  ريفت  ل�ضركة  �لتنفيذية  �لإد�رة  مع  بالتن�ضيق  وذلك  �أمريكي 
قامت  �لتاأهيل  �إعادة  برنامج  �نطالق  منذ  �ضهًر�   48 مد�ر  فعلى    بامل�ضروع.  �ملحليني 
�ل�ضركة بال�ضتثمار يف �أحدث تقنيات ت�ضغيل خطوط �ل�ضكك �حلديدية مع �إحالل �لبنية 
�لأ�ضا�ضية خلطوط �لنقل وزيادة �لطاقة �ل�ضتيعابية، ف�ضاًل عن تنمية مهار�ت �لت�ضغيل 

و�لإد�رة بني فريق �لعاملني بال�ضركة �لذي يبلغ 2000 موظف.
�لذي  �ل�ضكك �حلديد  �ملتهالكة بخط  �لأجز�ء  فايل من جتديد  ريفت  �نتهت  وقد 
�خلط  و�فتتاح  تاأهيل  باإعادة  كذلك  وقامت  كينيا،  يف  ونريوبي  مومبا�ضا  بني  يربط 
 20 قر�بة  د�م  توقف  بعد  �أوغند�  �ضمال  وجولو يف  تورورو  بني  كم   500 بطول  �ملمتد 
عاًما. وقامت �ل�ضركة بتوظيف تقنيات �ملتابعة عرب �لقمر �ل�ضناعي و�أنظمة �لر�ضد 
وميناء  نريوبي  بني  �لقطار�ت  ت�ضريع حركة  �إىل  �أدى  �لقطار�ت مما  بجميع  �ملبا�ضر 

مومبا�ضا مبعدل 6 �ضاعات.

تطور أنشطة الشركة

اإيرادات اأفريكا ريل وايز ترتفع مبعدل �شنوي 14% خالل عام 2014
�رتفعت �إير�د�ت �ضركة �ضكك حديد ريفت فايل مبعدل �ضنوي 14% خالل عام 2014، 
وهو ما يعك�ض منو �أعمال �ل�ضركة مبعدل �ضنوي 13% لريتفع حجم �ل�ضحنات �ملنقولة 

)net Ton Kilometers( �إىل 1334 مليون طن / كم خالل عام 2014.
�أفريكا ريل و�يز خالل �ضهر دي�ضمري 6 قاطر�ت جديدة من �أ�ضل  ��ضتلمت �ضركة 
20 قاطرة مت �لتعاقد على �ضر�ئها من �ل�ضركة �لأمريكية gE �ضمن خطة ريفت فايل 
نوعها  من  �لأوىل  تعد  �جلديدة  �لقاطر�ت  باأن  علًما  �لقاطر�ت،  �أ�ضطول  مل�ضاعفة 
�لتي تدخل �أ�ضو�ق �ضرق �أفريقيا منذ عام 1987. وتعتزم �ل�ضركة ��ضتالم �لقاطر�ت 
يف  �لأخرية  �لدفعة  ت�ضل  �أن  على  دفعات،  على  قاطرة   14 عددها  و�لبالغ  �ملتبقية 
�لتوقيت  ذلك  يف  �لنقل  قدرة  تت�ضاعف  �أن  �ل�ضركة  وتتوقع   .2015 يونيو  منت�ضف 
خالل  فايل  ريفت  �إير�د�ت  زيادة  يف  ذلك  ينعك�ض  و�أن   2014 يونيو  ب�ضهر  مقارنة 

�ملقبلة. �ملرحلة 
ويف �ضياق �آخر جنحت ريفت فايل خالل دي�ضمرب 2014 يف تلبية �أهد�ف �لتفاقية 
�أهد�ف  )تنفيذ   2015 مار�ض  يف  تنتهي  �ضهًر�   21 ملدة  �لكينية  �حلكومة  مع  �ملربمة 

�لتفاق قبل ثالثة �أ�ضهر من �ملوعد �لنهائي(.
لكل طن  �لإير�د�ت  �نخفا�ض معدل  �إىل  �أدت  �أن عدة عو�مل  �إىل  �لإ�ضارة  وجتدر 
يتطلب  �لذي  – �لأمر  �ملنقولة  �ل�ضحنات  زيادة حجم  �لعو�مل  تلك  بني  ومن  كم،   /
على  �لربي  �لنقل  �ضاحنات  مع  �ملناف�ضة  �حتد�م  وكذلك   – �لنقل  �أ�ضعار  تخفي�ض 

�أ�ضعار �لوقود. خلفية تر�جع 

1.3

5.95

مليار طن / كم

سنت لكل طن / كم

ملكية شركة القلعة:
%29.7

النطاق الجغرافي:
كينيا | أوغندا

اإلدارة التنفيذية:
تايتس نايكوني 

رئيس مجلس اإلدارة | سكك حديد ريفت فالي

كارلوس أندراد
الرئيس التنفيذي | سكك حديد ريفت فالي

حجم الحموالت المنقولة بالصافي  

معدل اإليرادات لكل طن / كم

مؤشر نمو اإليرادات | أفريكا ريل وايز )مليون دوالر(

Consolidated Africa Railways Revenues

73.9 84.2

2013 2014

84.2 مليون دوالر
إجمالي اإليرادات

أحد قطارات سكك حديد ريفت فالي في كينيا

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

اللوجيستي والدعم  النقل 
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شركة أسكوم

قطاع  يف  �ل�ضغرية  �خلدمية  �ل�ضركات  �إحدى  من  �لتحول  يف  �أ�ضكوم  �ضركة  جنحت 
مو�د �لبناء �إىل �ضركة قاب�ضة تتحكم يف عدد من �لمتياز�ت �ملنتجة لرمال �ل�ضيليكا 
�ضعًيا  وذلك  �لإن�ضاء�ت،  قطاع  تخدم  �لتي  �خلام  �ملو�د  من  وغريها  �لبناء  وح�ضى 
وتقوم  فقط.  �لأ�ضمنت  م�ضانع  �إىل  �خلام  �ملو�د  توريد  من  �أكرب  نطاق  على  للتو�ضع 
�ل�ضركة حالًيا باإد�رة عدد من �ملحاجر �ل�ضغرية يف م�ضر �إىل جانب �متالك �ضركة 

متخ�ض�ضة يف �إنتاج مو�د �لبناء ب�ضوق �جلز�ئر.

المعادن الثمينة
��ضتك�ضاف  �أ�ضكوم يف جمال  �أن�ضطة  لتوحيد  ميتالز  بري�ضيو�ض  �أ�ضكوم  �ضركة  تاأ�ض�ضت 
�لأثيوبية )�أ�ضو�ضا  �ل�ضركة حالًيا باثنني من �لمتياز�ت  �لثمينة. وتعمل  و�إنتاج �ملعادن 
ل  �ل�ضود�ن  يف  �آخر  و�متياز  مربع(،  كم   1000 – جودير  �أويرو   / مربع  كم   402 –
مربع(،  كم   3000  – �لأزرق  )�لنيل  �لدولية  �حلدود  �إل  �أ�ضو�ضا  �متياز  عن  يف�ضله 
�أ�ضدرت  وقد  �ملنطقة.  بتلك  و�عد  �كت�ضاف  �ل�ضركة يف فر�ض حتقيق  ثقة  يعك�ض  فيما 
�ل�ضركة موؤخًر� تقرير تف�ضيلي عن تقدير�ت �ملو�رد �ملعدنية )يف �لمتياز�ت �لإثيوبية( 
�إىل  �لمتياز�ت  بتلك  �لذهب  �حتياطي  �إجمايل  و�ضول  �إىل  �لتقرير  تقدير�ت  وت�ضري 
�جلدوى  در��ضات  باإجر�ء  حالًيا  تقوم  �ل�ضركة  باأن  علًما  �أوقية،  مليون   1.7 من  �أكرث 

�لأولية بهدف ت�ضنيفها �ضمن �حتياطي �ملو�رد �ملتاحة.

الخامات الصناعية
2009، على  �لكال�ضيوم يف عام  لإنتاج كربونات  باإن�ضاء م�ضنع جديد  �ل�ضركة  قامت 
مقربة من �لمتياز�ت �ملنتجة يف �ضعيد م�ضر، �ضعًيا لتلبية �لطلب �ملتز�يد على تلك 
�ملادة باعتبارها مكون رئي�ضي يف �ضناعة �لبال�ضتيك و�لورق و�لدهانات و�لكيماويات. 
وقامت �ل�ضركة كذلك برتكيب �لطاحونة �لرطبة بتكلفة ��ضتثمارية 7.3 مليون دولر، 
�ل�ضركة  وتقوم  �ضنوًيا.  طن  �ألف   240 لتبلغ  �لطحن  قدرة  م�ضاعفة  ذلك  عن  ونتج 

�إنتاجها �إىل �أ�ضو�ق �آ�ضيا و�خلليج و�أفريقيا و�أمريكا �لالتينية. بت�ضدير 
�ل�ضوف  ت�ضدير  �لعازلة  للمو�د  روك  جال�ض  �ضركة  بد�أت  �آخر،  جانب  ومن 
�ل�ضخري �إىل عدد من �لأ�ضو�ق �لرئي�ضية يف �أوروبا و�ضمال �أفريقيا وجمل�ض �لتعاون 
مليون   70 ��ضتثمارية  بتكلفة   2012 مايو  يف  م�ضنعها  �فتتاح  عقب  وتركيا  �خلليجي 
�لإنتاج  ليتوزع   2012 نوفمرب  يف  �لزجاجي  �ل�ضوف  �إنتاج  �ل�ضركة  وبد�أت  دولر. 
�ل�ضوف  من  طن  �ألف  و20  �ل�ضخري  �ل�ضوف  من  طن  �ألف   30 بو�قع  �ل�ضنوي 

�لزجاجي.

إدارة المحاجر
مبنطقة  �ملحاجر  �إد�رة  يف  متخ�ض�ضة  �ضركة  �أكرب  �إىل  �لتحول  يف  �أ�ضكوم  جنحت 
�ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �أفريقيا على مد�ر �لعقد �ملا�ضي، وتقوم �ل�ضركة بتوفري �أكرث 
من 40 مليون طن �ضنوًيا من �ملو�د �خلام �لتي حتتاجها �ضركات وم�ضانع �لأ�ضمنت، 

من خالل �أن�ضطة �إد�رة �ملحاجر يف م�ضر.

تطور أنشطة الشركة

ارتفاع اإيرادات اأ�شكوم مبعدل 21% يقود منو االأرباح الت�شغيلية قبل 
خ�شم ال�شرائب والفوائد واالإهالك واال�شتهالك خالل عام 2014

و�لكيماويات  �لكربونات  لت�ضنيع  �أ�ضكوم  �ضركة  باإير�د�ت  �مللحوظ  �لتح�ضن  يعك�ض 
عدًد� من �لتطور�ت �لإيجابية خالل عام 2014، و�أبرزها ت�ضغيل �مل�ضنع بكامل طاقته 
طن  �ألف   24 حو�يل  ت�ضدير  وكذلك  �لرطبة  �لطاحونة  باإ�ضافة  م�ضحوًبا  �لإنتاجية 
�لأرباح  م�ضتوى  على  ينعك�ض  مل  �لتح�ضن  هذ�  �أن  غري  �لكال�ضيوم.  كربونات  مادة  من 
�لت�ضغيلية قبل خ�ضم �ل�ضر�ئب و�لفو�ئد و�لإهالك و�ل�ضتهالك يف ظل �لزيادة �لهائلة 

نظًر�  و�لوقود  �لكهرباء  �أ�ضعار  زيادة  �إىل  جزئًيا  ترجع  و�لتي  �لت�ضغيلية  بامل�ضروفات 
لتقليل �لدعم خالل �لن�ضف �لثاين من عام 2014.

وتعد �ضركة �أ�ضكوم و�حدة من كربى �ل�ضركات �ملتخ�ض�ضة يف خدمات و�أن�ضطة �إد�رة 
و�جلب�ض  و�ل�ضيليكا  و�حل�ضى  موردي �حلجر �جلريي  كبار  من  كذلك  وهي  �ملحاجر، 
وحتظى بح�ضة �ضوقية تتجاوز 40% من �حتياجات �ضناعة �لأ�ضمنت يف �ل�ضوق �مل�ضري. 
وقد حت�ضنت �أن�ضطة �إد�رة �ملحاجر خالل عام 2014 يف �ضوء تكليف �ضركة �أ�ضكوم من 
جانب �لقو�ت �مل�ضلحة �مل�ضرية بامل�ضاركة يف �أعمال �حلفر �جلاف مب�ضروع تنمية حمور 
و�جلز�ئر مبعدل  �ل�ضود�ن  �ملحاجر يف  �إد�رة  �إير�د�ت  كذلك  و�رتفعت  �ل�ضوي�ض.  قناة 

�ضنوي 154% لتبلغ 120.2 مليون جنيه خالل عام 2014.
عن  �أثيوبيا  غرب  �متياز  و�ل�ضتك�ضاف يف  �حلفر  �أعمال  �أثمرت  �لتعدين  يف جمال 
حتقيق نتائج و�عدة جًد� حيث قامت �ل�ضركة باإ�ضد�ر تقرير تقدير�ت �لرثوة �ملعدنية 
�أوقية  مليون   1.7 على  يربو  �لذهب  من  �كت�ضاف  حتقيق  �إمكانية  �إىل  ي�ضري  و�لذي 
�ل�ضتك�ضافية  �لأن�ضطة  مو��ضلة  على  كذلك  �أ�ضكوم  وتعمل  للطن.  جر�م   1.5 بو�قع 
�لتنقيب  تر�خي�ض  على  �حل�ضول  �أجل  من  �لو�فية  �جلدوى  در��ضات  �إعد�د  وكذلك 

و�إطالق م�ضروعها لإنتاج �لذهب.

ملكية شركة القلعة:

%39.2

النطاق الجغرافي:
الجزائر | مصر | السودان | أثيوبيا 

| السعودية | سوريا | العراق  | 
اإلمارات | عمان

اإلدارة التنفيذية:
فايز جريس 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب 

سامح نجيب 
رئيس القطاع المالي

247,5
ألف طن

مبيعات أسكوم لتصنيع الكربونات 
والكيماويات  

32.3
مليون طن

مبيعات نشاط إدارة المحاجر في مصر 

مؤشر نمو اإليرادات | أسكوم )مليون جنيه(

ASCOM Consolidated Revenues

523.9
632.2

2013 2014

632.2 مليون جنيه
إجمالي اإليرادات

خدمات وأنشطة شركة أسكوم تغطي أكثر من 
المصرية بالسوق  40% من صناعة األسمنت 

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

61  .  Qa l a a  h o l d i n g s . Co M
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شركة تنمية

وتلبية  �ل�ضغر  متناهية  للم�ضروعات  و�لتمويل  �لقرو�ض  بتوفري  تنمية  �ضركة  تقوم 
�حتياجات �ضريحة و��ضعة من �لعمالء �لذين ل يحظون بتغطية �لقطاع �مل�ضريف، من 

خالل توفري قرو�ض يتدرج حجمها من �ألف جنيه �ىل 30 �ألف جنيه. 
وحتظى �ضركة تنمية مبقومات منو هائلة مبقت�ضى م�ضتجد�ت �مل�ضهد �لقت�ضادي يف 
م�ضر، ومن �ملتوقع �أن تلعب �ل�ضركة دوًر� حمورًيا يف تنمية �لقت�ضاد �مل�ضري من خالل 
توفري روؤو�ض �لأمو�ل و�حللول �ملالية للم�ضروعات �ل�ضغرية و�لأفر�د �لذين ل ي�ضملهم 

�لقطاع �مل�ضريف �لر�ضمي.
متناهية  و�مل�ضروعات  �ل�ضغرية  �مل�ضروعات  متويل  يف  تنمية  �ضركة  وتتخ�ض�ض 
ن�ضاأتها عام 2009. وو�ضل  �مل�ضري منذ  بال�ضوق  ر�ئدة  �كت�ضبت مكانة  �ل�ضغر، حيث 
�إجمايل �إ�ضد�ر�ت �ل�ضركة �إىل 2.3 مليار جنيه يف �ضورة قرو�ض ق�ضرية �لأجل ت�ضل 
مدتها �إىل 12 �ضهًر� وذلك من خالل ما يقرب من 380 �ألف عميل منذ ن�ضاأة �ل�ضركة، 
بينما بلغ �لر�ضيد �لقائم لل�ضركة 390 مليون جنيه بنهاية �لربع �لأول من عام 2015 مع 

توقعات �رتفاعه �إىل 650 مليون جنيه بنهاية هذ� �لعام.
وقامت �ضركة �لقلعة يف يوليو 2014 بالكتتاب يف كامل �أ�ضهم زيادة ر�أ�ضمال �ضركة 
�إىل 70% مقابل %51  �لقلعة  بذلك ح�ضة  لت�ضل  مليون جنيه  قيمتها 15  �لبالغ  تنمية 
�ضابًقا، بينما تتوزع �حل�ضة �ملتبقية بني فريق �إد�رة �ل�ضركة و�لبنك �مل�ضري �خلليجي. 
وتعتزم �ل�ضركة �فتتاح 15 فرًعا جديًد� باأنحاء �جلمهورية للتو�ضع يف تقدمي �لدعم 
على  ا  �أي�ضً �ل�ضركة  تعمل  كما  م�ضر.  يف  �لعمالء  من  �أكرب  ل�ضريحة  و�لتمويلي  �ملايل 
من  �ملزيد  تقدمي  خالل  من  و�لعاملني  و�لنظم  �لفروع  �ضبكة  من  �ل�ضتفادة  تعظيم 
�لأمو�ل  ببع�ض فروعها خدمة حتويل  يتو�جد  �إذ  للعمالء،  و�لتمويلية  �ملالية  �خلدمات 
من خالل �أحد مقدمي هذه �خلدمة وكذلك خدمات �ضد�د �لفو�تري �ملختلفة وماكينات 

�ل�ضر�ف �لآيل )aTM( بالإ�ضافة �إىل خدمات »�ضوبر فوري«.
للم�ضروعات  جديدة  متويلية  منتجات  لإطالق  ذلك  على  عالوة  �ل�ضركة  وت�ضتعد 
لتوفري  �ملتحد  �مل�ضري  �لبنك  مع  بالتعاون  وذلك   ،2015 عام  �ل�ضغر خالل  متناهية 
قرو�ض يرت�وح حجمها بني 30 �ألف جنيه و100 �ألف جنيه، علًما باأن �لبنك قد خ�ض�ض 
مبلغ 200 مليون جنيه لطالق �خلدمة �جلديدة. وتعتزم �ل�ضركة كذلك �إطالق منظومة 
�لتاأمني  �ضركات  �إحدى  مع  بالتعاون  �مل�ضرية  �ل�ضوق  يف  �ل�ضغر«  متناهي  »�لتاأمني 

�لر�ئدة على �ل�ضاحة �ملحلية.

تطور أنشطة الشركة

�شركة تنمية تر�شد منو �شايف الربح باأكرث من �شتة اأ�شعاف خالل عام 2014
خالل  جنيه  مليون   92.1 لتبلغ   %39 �ضنوي  مبعدل  تنمية  �ضركة  �إير�د�ت  �رتفعت 
عام 2014، مقابل 66 مليون جنيه خالل عام 2013. وبلغت �إير�د�ت �ل�ضركة 26.4 
�لفائدة وكذلك  �لربع �لأخري منفرًد�، ويت�ضمن ذلك �ضايف دخل  مليون جنيه خالل 
ر�ضوم و�أتعاب �لتاأمني. وميثل ذلك منًو� مبعدل 18% مقابل 22.3 مليون جنيه خالل 

�ل�ضابق. �لربع 
ر�ضدت �ضركة تنمية منو �ضايف �لربح مبعدل 545% ليبلغ 32.6 مليون جنيه خالل 
عام 2014، مقابل 5 مليون جنيه فقط خالل �لعام �ل�ضابق. وبلغ �ضايف �أرباح �ل�ضركة 
11 مليون جنيه خالل �لربع �لأخري منفرًد�، وهو منو مبعدل 72% مقابل 6.4 مليون 
مد�ر  على  �لت�ضغيلية  �لكفاءة  حت�ضن  �مل�ضتجد�ت  هذه  وتعك�ض  �ل�ضابق.  �لربع  خالل 
و�ملوظفني  �لئتمان  م�ضئويل  عدد  بتقليل  �ل�ضركة  قامت  حيث  �ملا�ضية،  �ل�ضنو�ت 
�لإد�ريني بجميع �لفروع �إىل جانب تنمية حمفظة �لقرو�ض، و�أثمر ذلك عن �نخفا�ض 
ن�ضبة �مل�ضروفات للدخل من 81% خالل عام 2013 �إىل 64% يف عام 2014، علًما باأن 
ويتم  �لإهالك،  وتكلفة  و�ملخ�ض�ضات  �لعامة  �لنفقات  تت�ضمن  �ل�ضركة  م�ضروفات 

ح�ضاب �لدخل بعد خ�ضم تكلفة �لإقر��ض.
�لربع  خالل  جنيه  مليون   180.6 بقيمة  قرو�ض  بتوفري  تنمية  �ضركة  قامت  وقد 
�لأخري من عام 2014، مقابل 154.3 مليون جنيه خالل �لربع �ل�ضابق، وي�ضل بذلك 
�إجمايل �لقرو�ض �ملقدمة خالل عام 2014 �إىل 623.3 مليون جنيه، بزيادة �ضنوية 
نهاية عام 2014  لل�ضركة 379.2 مليون جنيه يف  �لقائم  �لر�ضيد  وبلغ  قدرها %36. 
بزيادة ن�ضبتها 33% عن عام 2013. وت�ضم �ضركة تنمية 100 فرًعا يف �لوقت �حلايل، 
�ضورة  يف  جنيه  مليار   1.6 �إىل   2011 عام  منذ  �ل�ضركة  �إ�ضد�ر�ت  �إجمايل  وو�ضل 

قرو�ض ق�ضرية �لأجل لنحو 330 �ألف عميل.

623.3
مليون جنيه

القروض المقدمة خالل الفترة

379.2
مليون جنيه

الرصيد الحالي

87,387
عميل

عمالء نشطون

مؤشر نمو اإليرادات | تنمية )مليون جنيه(
Tanmeyah Net Income (in EGP mn)

5.0

32.6

2013 2014

ملكية شركة القلعة:
%70

النطاق الجغرافي:
مصر

اإلدارة التنفيذية:
عمرو أبوعيش

رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي

عمرو أبو العزم 
نائب رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي

32.6 مليون جنيه
صافي الربح

100 فرًعا بمختلف  تتجاوز  تنمية  شبكة فروع 
المصرية المحافظات 
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مشروعات غير رئيسية

جالس وركس
باأفريقيا  �لزجاج  �ضناعة  م�ضروعات  يف  ورك�ض  جال�ض  �ضركة  تتخ�ض�ض 
و�لزجاج  �لزجاجية  �لعبو�ت  �إنتاج  على  �ل�ضركة  وتركز  �لأو�ضط.  و�ل�ضرق 
تكاليف  و�إنخفا�ض  و�لعمالة  �خلام  �ملو�د  وفرة  من  م�ضتفيدة  �مل�ضطح، 

�لطاقة ب�ضمال �أفريقيا.
م�ضر  �ضركة  يف   %31.8 قدرها  ح�ضة  ورك�ض  جال�ض  �ضركة  متتلك 
ل�ضناعة �لزجاج )�ض.م.م( وهي و�حدة من كربى �ضركات �إنتاج وت�ضدير 

�لعبو�ت �لزجاجية يف �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �أفريقيا. 
بالعبو�ت  �خلارجية  و�لأ�ضو�ق  �ملحلي  �ل�ضوق  باإمد�د  �ل�ضركة  وتقوم 
�لزجاجية و�لزجاج �مل�ضطح م�ضتفيدة من قاعدتها �ل�ضناعية يف م�ضر و�لتي 
�ملنتجني  �ل�ضركة يف �ضد�رة  و�ضع  مع  �لت�ضدير  �أن�ضطة  ت�ضهيل  ت�ضاهم يف 

و�مل�ضدرين للمنتجات �لزجاجية باملنطقة.

بنيان 
�لعقارية  �مل�ضروعات  تطوير  على  و�لتجارة  للتنمية  بنيان  �ضركة  تعمل 
�ل�ضوق  يف  �لفريدة  �لتجارية  �مل�ضروعات  و�إقامة  �ملتخ�ض�ضة 
وهو  �ل�ضركة،  ��ضتثمار�ت  باكورة  مول  ديز�ينبولي�ض  ويعد  �مل�ضري. 
حيث  �لدولية،  �جلو�ئز  من  �لعديد  على  �حلائز  �لتجاري  �ملركز 
�لد�خلي  �لت�ضميم  وخدمات  منتجات  وتقدمي  عر�ض  يف  يتخ�ض�ض 
�ل�ضرق  منطقة  �أ�ضو�ق  يف  و�لتو�ضع  �مل�ضري  �ل�ضوق  خدمة  بهدف 

�أفريقيا. و�ضمال  �لأو�ضط 

تنوير
قطاع  يف  �لقلعة  ل�ضركة  �لتابعة  �ل�ضتثمارية  �ل�ضركة  هي  تنوير  �ضركة 
د�ر  وهم  تابعة  كيانات  ثالثة  مظلتها  حتت  وت�ضم  و�لإعالم،  �لن�ضر 

للن�ضر و�ضل�ضلة مكتبات ديو�ن و�لكاتب. �ل�ضروق 
تهدف �ضركة تنوير �إىل بناء قاعدة حمتوى �ضخمة تقوم على �لتكامل 
بني �ملنتجات �لإعالمية �لإقليمية وموؤ�ض�ضات ن�ضر وتوزيع �لكتب و�ل�ضحف 

و�لرب�مج �لتلفزيونية و�إنتاج وتوزيع �لأفالم �لرو�ئية و�لوثائقية.
قامت د�ر �ل�ضروق بال�ضرت�ك يف تاأ�ضي�ض مكتب Time Code لالإنتاج 
و�لت�ضوير �لفني بالتعاون مع جمموعة من �أكفاأ �ملنتجني �ملنفذين. ويعمل 

الشركة الوطنية للبترول
�ملحدودة  لال�ضتثمار�ت  كري�ضنت  جولدن  �ضركة   متتلك 
golden Crescent investments ltd �ثنني من �ل�ضركات �لعاملة يف 
�ل�ضرق �لأو�ضط  و�إنتاج �لبرتول و�لغاز �لطبيعي مبنطقة  ��ضتك�ضاف  جمال 
 nPC( �ملحدودة  م�ضر  للبرتول  �لوطنية  �ل�ضركة  هما  �أفريقيا،  و�ضمال 

.)nPC saE( .و�ل�ضركة �لوطنية للبرتول �ض.م.م ،)Egypt
�ضقري  �متياز  من   %100 م�ضر  للبرتول  �لوطنية  �ل�ضركة  �أ�ضول  ت�ضم 
�لبحري �لو�قع يف خليج �ل�ضوي�ض )حقل جاما وحقل �ضقري(، و100% من 
عقد �لتطوير بامتياز جنوب �أبو زنيمة و�متياز �ضمال �ملغارة �ل�ضتك�ضايف.
ومتتلك �ل�ضركة �لوطنية للبرتول �ض.م.م. ح�ضة 12.75% من حقوق 
خليج  من  �جلنوبي  �جلزء  يف  �لو�قع  رم�ضان  جنوب  �متياز  يف  �مل�ضاركة 

وادي النيل للبترول المحدودة
�ل�ضتثمارية  �ل�ضركات  �إحدى  �ملحدودة  للبرتول  �لنيل  و�دي  �ضركة  تعد 
و�لغاز  �لبرتول  و�إنتاج  ��ضتك�ضاف  قطاع  يف  �لقلعة  ل�ضركة  �لتابعة 

�ل�ضود�ن وجنوب  �ل�ضود�ن  يف  �لطبيعي 
حقوق  على   2008 يونيو  يف  للبرتول  �لنيل  و�دي  �ضركة  ح�ضلت 
9 و11يف  �ل�ضود�نية وهم مربع  �لمتياز�ت  �أهم   يف ثالثة من  �مل�ضاركة 

�ل�ضود�ن. a يف جمهورية جنوب  ومربع  �ل�ضود�ن  و�ضط 
وت�ضم  مربع،  كم   226.768 م�ضاحة  على    �لثالثة  �لمتياز�ت  تقع 

الشركة الوطنية إلنتاج الزيت / رالي إنيرجي
جمال  يف  �لر�ئدة  �ل�ضركات  �إحدى  �لزيت  لإنتاج  �لوطنية  �ل�ضركة  تعد 
يف  �لرئي�ضي  مقرها  ويقع  �لطبيعي  و�لغاز  �لبرتول  و�إنتاج  ��ضتك�ضاف 
يف  �إنريجي  ر�يل  �ضركة  �أ�ضهم  كامل  ب�ضر�ء  �ل�ضركة  وقامت  �لقاهرة. 
ر�يل  �أ�ضول  ت�ضمنت  حيث  دولر،  مليون   868 مقابل   2007 �ضبتمرب 

الشركة المتحدة للمسابك
�لتابعة  �ل�ضتثمارية  �ل�ضركات  �إحدى  للم�ضابك  �ملتحدة  �ل�ضركة  تعد 
ل�ضركة �لقلعة يف جمال ت�ضنيع م�ضتلزمات �لطحن و�مل�ضبوكات �ملعدنية. 
و�مل�ضبوكات  �لطحن  كر�ت  بت�ضنيع  للم�ضابك  �ملتحدة  �ل�ضركة  وتقوم 
يف  مبا  �ل�ضناعية  �لتطبيقات  من  و��ضع  نطاق  يف  تدخل  �لتي  �ملعدنية 
�ل�ضركة على توفري �مل�ضبوكات  �ل�ضيار�ت. وتركز  ذلك م�ضبوكات �ضناعة 

�ملعدنية و�أدو�ت �لطحن �ملختلفة مل�ضانع �لأ�ضمنت. 

جراندفيو
�لقلعة وجمموعة من  �ضركة  يد  �لقاب�ضة على  تاأ�ض�ضت جمموعة جر�ندفيو 
�ل�ضركاء �ل�ضتثماريني بغر�ض �ل�ضتفادة من �لفر�ض �ل�ضتثمارية �ملتميزة يف 
قطاع �ل�ضركات �ملتو�ضطة �لتي ل يتجاوز ر�أ�ضمالها 40 مليون دولر �أمريكي يف 
خمتلف �أنحاء �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �أفريقيا، وتركيًز� على �ل�ضوق �مل�ضري. 
منها  عديدة  قطاعات  بني  جر�ندفيو  جمموعة  ��ضتثمار�ت  وتتنوع 
و�ملطاعم  و�ملن�ضوجات  �ل�ضحية  و�لرعاية  و�لطباعة  و�لتغليف  �لتعبئة 
و�خلدمات �لبرتولية وت�ضنيع مو�د �لبناء، علًما باأن �ضركة �ضفنك�ض كابيتال 
�ملتخ�ض�ضة يف �إد�رة �ل�ضتثمار �ملبا�ضر تقوم باإد�رة جميع عمليات �ل�ضركة.
يبلغ ر�أ�ض �ملال �ملدفوع ملجموعة جر�ندفيو 95 مليون دولر �أمريكي. وقامت 
جر�ندفيو حتى �لآن با�ضتثمار حو�يل 108% من �إجمايل روؤو�ض �لأمو�ل �ملتفق 
عليها يف م�ضروعات ناجحة يف جمالت متنوعة وجذ�بة. وت�ضجل �لتقييمات 
ل�ضتثمار�ت  دورية  ب�ضورة  باإعد�دها  �لقلعة  �ضركة  تقوم  �لتي  �لد�خلية 

وت�ضتحوذ �ضركة م�ضر ل�ضناعة �لزجاج على ح�ضة 35% من �ضوق �لعبو�ت 
�لزجاجية يف م�ضر، حيث متتلك من�ضاأة �ضناعية يف م�ضطرد بالقاهرة �لكربى 
تبلغ طاقتها �لإنتاجية 115 �ألف طن �ضنوًيا. وجتدر �لإ�ضارة �إىل �أن م�ضنع 
�ل�ضركة �ملتحدة للزجاج )�لتابعة مل�ضر ل�ضناعة �لزجاج( �ضيوؤدي �إىل زيادة 
�لطاقة �لإنتاجية مبعدل 200 �ألف طن �ضنوًيا عند �فتتاحه غري �أن �ل�ضركة 
�لعبو�ت  م�ضنع  باأن  علًما  �حلايل،  �لوقت  يف  �لتو�ضع  �إرجاء خطط  ف�ضلت 

�لزجاجية �لتابع لل�ضركة يقوم حالًيا بت�ضنيع 170 مليون �أمبول �ضنوًيا.
�ضركة  يف  ح�ضتها  ببيع   2014 عام  خالل  ورك�ض  جال�ض  �ضركة  قامت 
مبدينة  �مل�ضطح  للزجاج  �ضفنك�ض  م�ضنع  متتلك  و�لتي  للزجاج  �ضفنك�ض 
باأن �مل�ضنع بد�أ �لإنتاج يف  �ل�ضاد�ت على بعد 70 كم �ضمال �لقاهرة، علًما 

�أبريل 2010 بطاقة �إنتاجية تبلغ 220 �ألف طن �ضنوًيا.

ومتتد  مربع  مرت   116.824 م�ضاحة  على  مول  ديز�ينوبولي�ض  ويقع 
و�جهته بطول 800 مرت على بعد 6 كم من حمطة حت�ضيل �لر�ضوم على 

�ل�ضحر�وي  �لإ�ضكندرية  �لقاهرة  طريق 
�ملفتوحة  �مل�ضاحات  بوجود  مول  ديز�ينبولي�ض  ويتميز 
عقارية  م�ضروعات  من  مقربة  على  يقع  كونه  عن  ف�ضاًل    �ل�ضا�ضعة 
مل�ضروع  �لتابع  �أليجريا  وكمباوند  �لذكية  �لقرية  ت�ضمل   فاخرة 

sodiC/solidare Westown وكذلك �ملدر�ضة �لربيطانية �لدولية.

و�مل�ضل�ضالت  و�لرب�مج  �لإعالنية  �ملو�د  �إنتاج  على   Time Code مكتب 
�لق�ضرية. و�لأفالم  �لتلفزيونية 

م�ضر  يف  �لر�ئدة  للمكتبات  ك�ضل�ضلة  برزت  فقد  ديو�ن،  مكتبة  �أما 
�لقاهرة  �أنحاء  13 فرًعا يف  �فتتاحها يف عام 2002، ومتتلك حاليًا  منذ 
�لكّتاب  مع  �مل�ضاركة  عقود  باإبر�م  تو�ضعاتها  وتو��ضل  و�لإ�ضكندرية، 
و�لإقليمي.  �مل�ضتوى �ملحلي  �لثقافية على  �ملر�كز  و�لعديد من  و�لنا�ضرين 
مو�ضيقية  عالمات  خلم�ض  �لتوزيع  حقوق  كذلك  ديو�ن  مكتبة  ومتتلك 

دولية، وحقوق توزيع �لإ�ضطو�نات �ملو�ضيقية يف �ل�ضوق �ملحلي.

و�إد�رة  لال�ضتثمار�ت  بيتزيد  �ضركة  يف  �ملبا�ضرة  ح�ضتها  عرب  �ل�ضوي�ض، 
�مل�ضروعات �ملحدودة.  كما ح�ضلت �لوطنية للبرتول �ض.م.م. على حقوق 
يف  �ل�ضعب  جمل�ض  من  بت�ضديق  �لبحري  خري  �ضرق  �متياز  يف  �مل�ضاركة 

عام 2006.
�لنيل للبرتول �ملحدودة،  ا ح�ضة يف �ضركة و�دي  �أي�ضً �ل�ضركة  ومتتلك 
يف  �لهامة  �ل�ضتك�ضافية  �ملربعات  من  �ثنني  يف  �مل�ضاركة  حقوق  �ضاحبة 
�ل�ضود�ن ومربع ��ضتك�ضاف �آخر يف جنوب �ل�ضود�ن، بالإ�ضافة �إىل ح�ضة 
�إنريجي، �ضاحبة حقول �لزيت  يف �ل�ضركة �لوطنية لإنتاج �لزيت / ر�يل 

�لثقيل يف م�ضر وحقول �لغاز �لطبيعي يف باك�ضتان.

�لعديد من �أحو��ض �ل�ضدع غري �مل�ضتك�ضفة بالكامل و�لتي تتميز برت�كم 
من�ضاآت  من  بالقرب  �لمتياز�ت  هذه  تقع  كما  �لنفط.  من  كبرية  كميات 

بال�ضود�ن. �لنفط  �لأ�ضا�ضية لقطاع  �لبنية 
�لثالثة  �لمتياز�ت  بت�ضغيل   sudapak operating �ضركة  وتقوم 
لإد�رة  �لمتياز�ت  هذه  يف  �ملقاولني  يجمع  م�ضرتك  م�ضروع  باعتبارها 

�متياز�ت مربع a، ومربع 9، ومربع 11 نيابة عن م�ضاهمي �مل�ضروع.

منطقة  يف  �لثقيل  للزيت  ع�ضر�ن  حقل  ت�ضغيل  ح�ضة  من   %100 �إنريجي 
�لطبيعي  للغاز  كوه  �ضافد  مربع  يف   %30 وح�ضة  مب�ضر،  �ل�ضوي�ض  خليج 

�لو�قع يف �إقليم �لبنجاب يف باك�ضتان.

�ألف طن   45 للم�ضابك  �ملتحدة  لل�ضركة  �لكلية  �لإنتاجية  �لطاقة  تبلغ 
�إحدى  للم�ضابك  �ملتحدة  �ل�ضركة  وكانت  �ملن�ضهرة.  �ملعادن  من  �ضنويًا 
�ضركات جمموعة �أ�ضيك �لقاب�ضة حتى مت ف�ضلها يف �أو�خر عام 2008. 

جر�ندفيو �أن هناك زيادة ملحوظة يف قيمة هذه �ل�ضركات و�مل�ضروعات مقابل 
تكلفة �ل�ضتحو�ذ �لأولية.

�لأو�ضاع  تردي  عالية يف مو�جهة  ��ضتثمار�ت جر�ندفيو مرونة  و�أظهرت 
�لقت�ضادية خالل عامي 2009 و2010 وقت �متد�د تد�عيات �لأزمة �ملالية 
�لتي  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضطر�بات  من  وغريها  �ملنطقة،  �أ�ضو�ق  �إىل  �لعاملية 
�ضهدتها م�ضر يف مطلع عام 2011. وت�ضتعد جر�ندفيو حالًيا لتنفيذ عدد من 
�لتو�زن بني  �ضفقات �لدمج و�ل�ضتحو�ذ �جلديدة، حيث ت�ضعى �إىل حتقيق 
توفري �ل�ضيولة �ملالية لل�ضادة �مل�ضاهمني، و�للتز�م بتحقيق �لنمو �لر�أ�ضمايل 

مل�ضروعات �ملجموعة.
وترى �إد�رة �ضركة �لقلعة �أن �لتنوع يف ��ضتثمار�ت جر�ندفيو يتيح قدًر� من 
باإعادة  قامت جر�ندفيو  �لر�هن، حيث  �لقت�ضادي  �لتباطوؤ  ملو�كبة  �ملرونة 

تقييم �أ�ضولها وفًقا لالأو�ضاع �ل�ضوقية �حلالية.

مشروعات غير رئيسية
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القوائم المالية

يمكن تحميل نسخة من القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة في شكل ملف PdF من الموقع اإللكتروني لعالقات 
 ir.qalaaholdings.com/ar :المستثمرين

الميزانية المجمعة   )جنيه مصري(

 20142013 جنيه م�سري
)�إعادة �لتب�يب(

 6،519،350،576  5،836،564،267 �أ�ضول ثابتة )�ضايف(
 9،922،300،819  11،841،308،885 م�ضروعات حتت �لتنفيذ )�ضايف(

 2،097،955،505  2،479،197،055 ��ضتثمار�ت عقارية
 330،752،704  134،176،156 قرو�ض ل�ضركات تابعة و�ضقيقة
 1،822،712،538  1،892،728،739 �أ�ضول غري ملمو�ضة )�ضايف(

 1،340،511،195  1،268،641،444 �ل�ضهرة )�ضايف(
 407،684،953  382،740،694 عمالء و�أور�ق قب�ض

 181،875،553  189،042،811 �أ�ضول حيوية )�ضايف(
 240،151،724  332،158،336 �أ�ضول �ضريبية موؤجلة

 745،204،908  183،337،194 �أ�ضول ��ضتثمارية وم�ضتقات �أخرى
 23،608،500،475  24،539،895،581 �إجمايل �لأ�ضول غري �ملتد�ولة

 2،113،505،433  2،182،089،378 �لنقدية وما يف حكمها
 1،020،337،848  977،977،183 خمزون

 35،827،837  47،816،848 ��ضتثمار�ت حتت �لتنفيذ
 898،683،479  949،139،548 عمالء و�أور�ق قب�ض

 1،006،015،070  1،242،990،236 مدينون و�أر�ضدة مدينة �أخرى
 399،206،061  985،302،650 م�ضتحقات من �ضركات تابعة و�ضقيقة و�أطر�ف ذ�ت عالقة

 215،839،024  80،849،353 ��ضتثمار�ت بالقيمة �لعادلة يف �لأرباح و�خل�ضائر
 22،527،906  21،379،458 �أ�ضول حيوية

 943،171،123  1،421،154،974 �أ�ضول حمتفظ بها لغر�ض �لبيع
 6،655،113،781  7،908،699،628 �إجمايل �لأ�ضول �ملتد�ولة

 30،263،614،256  32،448،595،209 االأ�شول 

 4،358،125،000  8،000،000،000 ر�أ�ض �ملال �مل�ضدر 
 374،191،790  202،382،594 �حتياطيات

 )3،290،126،407( )4،695،705،965(خ�ضائر حمتجزة
 )374،655،290( )879،593،450(�أرباح )خ�ضائر( �لفرتة
 2،323،160،875  836،842،865 �أر�ضدة د�ئنة للم�ضاهمني

 3،390،695،968  3،463،926،044 �إجمايل حقوق �مللكية �ملن�ضوبة مل�ضاهمي �لأغلبية
 8،865،414،549  8،419،273،206 حقوق �لأقلية

 12،256،110،517  11،883،199،250 �إجمايل حقوق �مللكية 

 6،783،015،637  10،734،285،444 �قرت��ض
 147،584،443  144،094،252 �لتز�مات طويلة �لأجل

 524،651،877  792،754،848 م�ضتحق لأطر�ف ذ�ت عالقة
 822،344،825  744،276،298 �لتز�مات �ضريبية موؤجلة

 8،277،596،782  12،415،410،842 �إجمايل �للتز�مات غري �ملتد�ولة

 834،349،310  688،968،212 بنوك - �ضحب على �ملك�ضوف
 2،297،627،407  2،158،940،557 قرو�ض ق�ضرية �لأجل

 334،396،001  478،521،732 م�ضتحق لأطر�ف ذ�ت عالقة
 3،263،683،743  1،830،582،902 �أور�ق دفع

 1،495،894،324  1،059،785،483 د�ئنون و�أر�ضدة د�ئنة �أخرى
 477،164،016  489،587،562 خم�ض�ضات

 623،190،143  937،891،893 �لتز�مات حمتفظ بها لغر�ض �لبيع
 403،602،013  482،305،069 م�ضلحة �ل�ضر�ئب

-     23،401،707 عقود �ل�ضمانات �ملالية
 9،729،906،957  8،149،985،117 �إجمايل �للتز�مات �ملتد�ولة

 18،007،503،739  20،565،395،959 �إجمايل �للتز�مات
 30،263،614،256  32،448،595،209 اإجمايل االلتزامات وحقوق امللكية

ملخص قائمة الدخل المجمعة  )جنيه مصري(

 20142013جنيه م�سري
)�إعادة �لتب�يب(

 11،723،175  6،452،708،727 �إير�د�ت �لن�ضاط
 )9،658،300( )5،327،635،484(م�ضروفات �لن�ضاط

 2،064،875  1،125،073،243 جممل الربح

 102،451،433  9،913،660 �أتعاب �ل�ضت�ضار�ت
 )70،082،947( 211،086،112 �حل�ضة من �أرباح )خ�ضائر( �ضركات �ضقيقة

 34،433،361  1،346،073،015 اإجمايل االأرباح الت�شغيلية

 )226،798،212( )1،165،984،771(م�ضروفات عمومية و�إد�رية
 )136،686،298( )97،099،079(�ضايف �لإير�د�ت )�مل�ضروفات( �لأخرى

 )329،051،149( 82،989،165 �شايف االأرباح )اخل�شائر الت�شغيلية(

 )53،883،336( )1،088،784،541(فائدة م�ضرفية مدينة
 )382،934،485( )1،005،795،376(االأرباح )اخل�شائر( قبل خ�شم ال�شرائب

 70،380  )117،580،780(�ل�ضر�ئب
 )382،864،105( )1،123،376،156(�ضايف �خل�ضائر من عمليات غري م�ضتمرة

 )2،005،924( )246،595،813(�ضايف �خل�ضائر من عمليات غري م�ضتمرة )بعد خ�ضم �ل�ضر�ئب(
 )384،870،029( )1،369،971،969(�شايف اأرباح )خ�شائر( الفرتة

من�شوبة اإىل:
 )374،655،290( )879،593،450(م�ضاهمو �لأغلبية
 )10،214،739( )490،378،519(م�ضاهمو �لأقلية

)1،369،971،969( )384،870،029( 
)0.57()0.84(معدل ربحية �ل�ضهم

القوائم المالية
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هذه الصفحة تركت فارغة عمًدا

مكتب �لقلعة يف �سرق �أفريقيا
كرمي �ضادق
�لع�ضو �ملنتدب
 

مكتب �لقلعة يف �جلز�ئر
نظيم مزيان
حملل مايل �أول

ق�سم عالقات �مل�ستثمرين �لإقليميني
حممد عبد �لاله
�لع�ضو �ملنتدب

ق�سم عالقات �مل�ؤ�س�سات �لدولية
�ضتيفن مرييف
�مل�ضت�ضار �خلا�ض

ق�سم عالقات �مل�ساهمني
عمرو �لقا�ضي
رئي�ض عالقات �مل�ضتثمرين

ق�سم �لت�س�يق و�لت�سالت
غادة حمودة
رئي�ض قطاع �لت�ضويق و�لت�ضالت

ق�سم �لعالقات �حلك�مية
حازم دكروري
رئي�ض �لعالقات �حلكومية

ق�سم �مل��رد �لب�سرية
�إيهاب رزق
رئي�ض �ملو�رد �لب�ضرية

ق�سم �ل�سئ�ن �لقان�نية
عمرو نامق
�مل�ضت�ضار �لقانوين �لعام

طارق ح�ضن
رئي�ض ق�ضم �ل�ضئون �لقانونية



األسمنت التعديناألغذيةالطاقة  النقل

�لقلعة لال�ست�سار�ت �ملالية �ضرق �أفريقيا
 جممع ريلو�ي، �ضارع �ضتي�ضن

من طريق هيل �ضيال�ضي
)�ض.ب. 00200 62502(

نريوبي، كينيا

هاتف: 76-9 444 20 20 )0( 254+

)Qalaa holdings( لقلعة لال�ست�سار�ت �ملالية�
1089 كورني�ض �لنيل

فندق �لفور�ضيزونز نايل بالز�
جاردن �ضيتى  	  �لقاهرة  	  م�ضر  -  11519

هاتف: 4440 - 2791 )2( 02+
فاك�ض: 4448 - 2791 )2( 02+

�لقلعة لال�ست�سار�ت �ملالية �جلز�ئر
Urba 2000 مبنى مدينة

01 �ضقة   Rez-de-Chaussée 9 �ضارع
�لأبيار 	 �جلز�ئر -  1600 	 �جلز�ئر 

هاتف: 21 10 27 )23( 213+
فاك�ض: 74 96 92 )21( 213+
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