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منهج جديد
تو�ّصل العلم احلديث اإىل اأن ت�صنيع طن واحد من الورق يتطلب اإجراء 
عملية حتويلية هائلة، ن�صتهلك خاللها 4 اأطنان من الأخ�صاب الطبيعية، 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  من  طن  و5882  حرارية،  وحدة  مليون  و30 
املكافئ، و22219 جالون من املياه، و1909 رطل من املخلفات ال�صلبة. 
ويف كلمات اأخرى ميكن القول اأن ت�صنيع ورقة واحدة )مقا�س A4( من 
 10 من  يقرب  ما  ت�صتهلك  اأيديكم  بني  ن�صعه  الذي  التقرير  هذا  اأوراق 

لرتات من املياه.

قامت �رشكة القلعة با�صتحداث منهج جديد لإعداد هذا التقرير املتكامل 
عن تطورات الأن�صطة ال�صتثمارية على مدار عام 2012، والتعليق على 
اإجنازات فريق العمل واجلهود الرامية اإىل دعم 10 �رشكات ا�صتثمارية 
ت�صع على راأ�س اأولوياتها تلبية الحتياجات والتطلعات املختلفة لأكرث 

من مليار مواطن من اأبناء القارة الأفريقية.

الت�صغيلية  التطورات  ا�صتعرا�س  وكفاءة  ب�صهولة  التقرير  هذا  ويتميز 
حجم  اإنقا�س  بف�صل  البيئة  على  حفاًظا  اأكرث  م�صاحة  على  بال�رشكة، 
مع  بالتوازي  ذلك  وياأتي  املا�صي.  العام  ثلثي  اإىل  ي�صل  مبا  التقرير 
الدولية  املنظمة  ع�صوية  القلعة  �رشكة  اكت�صاب  على  الأول  العام  مرور 

.)GIIN( لال�صتثمار املوؤثر

وميكن الطالع على �رشح تف�صيلي لالأداء املايل لل�رشكة من خالل تقرير 
من  كاملة  اإلكرتونية  ن�صخة  على  واحل�صول   ،2012 املايل  العام  نتائج 
املوقع  خالل  من  للتحميل  املتاحة  واملجمعة،  امل�صتقلة  املالية  القوائم 

.citadelcapital.com الإلكرتوين

وتتمنى ال�رشكة اأن ينال التقرير ال�صنوي لعام 2012 اإعجابكم، ونتطلع 
ال�صنوية يف  التقارير  القيمة لتطوير  للح�صول على مزيد من املقرتحات 

ال�صنوات املقبلة.
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اأغلب ال�سور امل�ستخدمة يف هذا التقرير مت التقاطها على اأر�ض الواقع بامل�سروعات التابعة، وهي متاحة لال�ستخدام الإعالمي. يرجى التوا�سل مع م�سئويل 
ق�سم الت�سويق والت�سالت الإعالمية بال�سركة من خالل الأرقام املرفقة بالغالف اخللفي للتقرير.

�سركة القلعة )�ض.م.م.( ل تربطها اأية عالقة ب�سركة Citadel LLC التي يقع مقرها الرئي�سي يف مدينة �سيكاغو بولية اإلينوي الأمريكية
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القلعة �سركة  عن  عامة  نبذة  القلعة �سركة  عن  عامة  نبذة 

اأ�سواق �سريعة النمو
حتتوي القارة الأفريقية على �صبعة 

من بني القت�صادات الع�رشة الأ�رشع 
منًوا حول العامل.

جيل جديد من �سناع القرار وال�سيا�سات
تتميز اأ�صواق جمل�س التعاون اخلليجي بقوة املراكز املالية ال�صيادية، 

ف�صاًل عن موا�صلة الدعم املايل والت�رشيعي القوي من احلكومات 
لتعزيز دور القطاع اخلا�س يف دفع عجلة التنمية القت�صادية.

48 مليار دولر اأمريكي �سنوًيا لتلبية 
متطلبات قطاع البنية التحتية 

ي�صل حجم الإنفاق على م�رشوعات البنية التحتية يف 
الأ�صواق الأفريقية اإىل 45.3 مليار دولر �صنوًيا بينما 

تقدر الحتياجات الفعلية بحوايل 93.3 مليار دولر 
�صنوًيا، علًما باأن قطاع الطاقة وحده ميثل 80% من 

حجم الفجوة الراهنة.

اأكرث من مليار م�ستهلك
متثل اأ�صواق القارة الأفريقية ومنطقة ال�رشق الأو�صط كتلة 

ا�صتهالكية �صخمة تتجاوز مليار ن�صمة من ذوي الدراية 
والتطلعات اجلديرة بالتلبية.

على م�سارف التحول اإىل اأكرب مركز 
للقوى العاملة حول العامل

ت�صري القارة الأفريقية نحو التحول اإىل اأكرب مركز للقوى 
العاملة حول العام بحلول عام 2030 – و�صط تراجع 

التعداد ال�صكاين بال�صني وا�صتقراره يف الهند.

 متتد ا�ستثمارات �سركة القلعة يف 15 دولة حتظى باأ�سرع القت�سادات منًوا حول العامل
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... �سوف تعيد ت�سكيل املنظومة القت�سادية باملنطقة
حول  العاملة  للقوى  مركز  اأكرب  اإىل  الأو�صط  ال�رشق  ومنطقة  اأفريقيا  قارة  تتحول  �صوف 
العامل يف غ�صون عقود زمنية معدودة، كما اأن الدول الع�رش الأ�رشع منًوا حول العامل يوجد 
بينها �صبع  دول من قارة اأفريقيا التي تعد �صوًقا ا�صتهالكًيا عمالًقا يتجاوز املليار ن�صمة. 
اإ�صرتاتيجية  قطاعات  يف خم�س  الناجحة  امل�رشوعات  بناء  على  القلعة  تعمل �رشكة  ثم  ومن 
وتوجيه  قيادة  على  وقادرة  �صخمة  اإقليمية  كيانات  اإىل  امل�رشوعات  هذه  حتويل  اأجل  من 
العمل اجلديدة،  املقبلة، من خالل توفري فر�س  ال�صنوات  النمو القت�صادي باملنطقة خالل 
املركز  تعزيز  مع  م�صتدامة،  ب�صورة  القت�صادية  املنظومة  كفاءة  زيادة  يف  وامل�صاهمة 

التناف�صي للمنطقة على اخلريطة العاملية.

... يف خم�س قطاعات اإ�سرتاتيجية ...
وال�رشق  اأفريقيا  يف  مبا�رش  ا�صتثمار  �رشكة  اأكرب  كونها  اإىل  القلعة  �رشكة  جذور  ترجع 
اأجل  من  وال�صتثمارات  امل�رشوعات  تطوير  بغر�س   2004 عام  يف  ن�صاأت  حيث  الأو�صط، 
تلبية احتياجات اأكرث من 1.3 مليار م�صتهلك يف اأنحاء 15 دولة باملنطقة. تتمتع �رشكة القلعة 
ب�صغف خا�س لرواد الأعمال واأ�صحاب الأفكار وامل�رشوعات البتكارية، وحتظى مبجموعة 
من الأنظمة فائقة اجلودة التي تطورت على يد جمموعة من اأكفاأ خرباء التمويل حول العامل، 
ف�صاًل عن الدراية واخلربة الت�صغيلية الوا�صعة يف كافة املجالت التي تغطيها، وهي قطاعات 

الطاقة، والنقل، والأغذية، والتعدين، والأ�صمنت.

القلعة 
ال�سركة ال�ستثمارية الرائدة ...

�رشكة القلعة هي ال�رشكة ال�صتثمارية الرائدة يف اأفريقيا وال�رشق الأو�صط. وتعمل القلعة 
م�صتقبل  حتدد  �صوف  اإ�صرتاتيجية  قطاعات  خم�س  يف  ال�صتثمارية  امل�رشوعات  اإقامة  على 
املنظومة القت�صادية باملنطقة. تقوم م�رشوعات القلعة بت�صغيل ما يقرب من 39 األف موظف 
تو�صيل  اإىل  تهدف  التي  ال�صتثمارات  من  وغريها  تابعة  �رشكات  ع�رش  خالل  من  وعامل 
الغذائية  املنتجات  وت�صنيع  وزراعة  التجارية،  وامل�رشوعات  الأفراد  اإىل  الطاقة  احتياجات 
على  واحلفاظ  الوقود  ا�صتهالك  بكفاءة  تتميز  التي  النقل  حلول  وتقدمي  والآمنة،  ال�صحية 
البيئة، وحتقيق القيمة امل�صافة للموارد الطبيعية، وامل�صاهمة يف بناء وتطوير �صبكات البنية 
الأ�صا�صية. وتتطلع �رشكة القلعة اإىل اإقامة املزيد من امل�رشوعات البتكارية وال�صتثمارات 

امل�صتدامة من اأجل خلق وتعظيم القيمة اإىل جميع الأطراف ذات ال�صلة.

اجلزائر

تون�س

ليبيا م�سر

الإمارات
قطر

ال�سعودية

العراق

ال�سودان

 جنوب
ال�سودان

اثيوبيا

موزمبيق

اأوغندا كينيا

تنزانيا
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الإدارة جمل�ض  ورئي�ض  املوؤ�س�ض  كلمة  الإدارة جمل�ض  ورئي�ض  املوؤ�س�ض  كلمة 

اأحمد هيكل
املوؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة

كلمة املوؤ�س�س ورئي�س 
جمل�س الإدارة

اأثمرت خطوات �رشكة القلعة خالل العام املا�صي عن خف�س املخاطر ال�صتثمارية يف 19 �رشكة تابعة، وك�صف ال�صتار عن 
خطة التحول الإ�صرتاتيجي نحو تطبيق منوذج ال�رشكات ال�صتثمارية، مع الرتكيز على خم�س قطاعات حمورية تدعم قدرة 

ال�رشكة على حتقيق اأف�صل مردود اقت�صادي لل�صادة امل�صاهمني وال�رشكاء املحدودين.

ل يخفى على اأي متابع جيد اأن رياح ال�صطرابات القت�صادية، والتقلبات ال�صيا�صية، جاءت مبا ل ت�صتهي ال�صفن 
خالل عام 2012. ولكن �رشكة القلعة جنحت يف امتالك زمام اخلروج من الأزمة، م�صتفيدًة من منهجها ال�صتباقي، 
القائم على دعم ال�صتثمارات التابعة واإر�صاء القواعد الالزمة لتحقيق النمو يف امل�صتقبل، عرب التوظيف الأمثل 

للمعطيات والجتاهات القت�صادية التي تاأ�ص�س عليها منوذج اأعمال ال�رشكة منذ ن�صاأتها يف عام 2004. 

ب�صخ  وقامت  الن�صاأة.  حديثة  بامل�رشوعات  ال�صتثمارية  املخاطر  خف�س  على   2012 عام  خالل  القلعة  ركزت 
ال�صتثمارات التدريجية يف عدد من �رشكات املجموعة، ويت�صمن ذلك توظيف حزمة التمويل بقيمة 150 مليون 
دولر اأمريكي، التي قدمتها للقلعة موؤ�ص�صة اأوبيك الأمريكية من اأجل ت�رشيع وترية النمو بعدد من امل�رشوعات 

ال�صتثمارية التابعة. 

ومل حِتد اإدارة ال�رشكة عن تطبيق �صيا�صة تر�صيد النفقات يف اإطار التحول الإ�صرتاتيجي اجلاري تنفيذه بنموذج 
الأعمال من اأجل حتويل القلعة اإىل �رشكة ا�صتثمارية ورفع ح�ص�صها يف ع�رش �رشكات تابعة موزعة على خم�س 

قطاعات اقت�صادية جذابة.

خف�س املخاطر الت�سغيلية
ت�صغيل  اإىل  ال�رشكة  �صعت  حيث   ،2012 عام  طوال  القلعة  �رشكة  اأولويات  اأبرز  املخاطر  خف�س  �صيا�صة  مثلت 
امل�رشوعات اجلديدة، وتر�صيد اأوجه الإنفاق على كافة امل�صتويات، ف�صاًل عن اإدخال بع�س التعديالت الإيجابية 

على منوذج اأعمال ال�رشكة.

فقد بداأت القلعة عام 2012 بحزمة من امل�رشوعات غري املكتملة، ت�صمنت م�رشوًعا عمالقًا مل يكن قد ا�صتكمل 
الإغالق املايل حتى مطلع العام، وثالثة م�رشوعات كبرية، واأحد امل�رشوعات الأ�صغر حجًما. وجنحت ال�رشكة 
يف جتاوز املخاطر املحتملة باثنني من هذه امل�رشوعات خالل العام املا�صي – اأحدهما م�رشوع ال�رشكة امل�رشية 
للتكرير الذي يعد اأكرب �صفقة من نوعها يف ال�صوق امل�رشي منذ عام 2007 – وحققت تقدًما ملمو�ًصا يدعم تطلعات 

الإدارة اإىل ا�صتكمال امل�رشوعات الثالثة املتبقية على مدار عام 2013.

واخلربات  الأموال  لروؤو�س  الر�صيد  التوظيف  خالل  من  املا�صي  العام  حتديات  مواكبة  على  القلعة  واأقدمت 
الب�رشية املتاحة لديها، حيث �صاهم ذلك يف حتقيق اإجنازات ملحوظة بالعديد من ال�صتثمارات التابعة، من بينها:

اإعادة الهيكلة اجلاري تنفيذها ب�رشكة ريفت فايل )�صاحبة المتياز احل�رشي  حتقيق تقدم ملحوظ يف خطة   •
لإدارة وت�صغيل ال�صبكة القومية لل�صكك احلديدية يف كينيا واأوغندا(؛

توفري التمويل الالزم ل�صترياد 2400 بقرة حالبة يف اإطار اخلطة التو�صعية مبزارع دينا )اأكرب �رشكة م�رشية   •
متخ�ص�صة يف اإنتاج احلليب الطازج( وا�صتالم الدفعة الأوىل التي بلغ عددها األف راأ�س من الأبقار الع�صار؛

بدء العمليات الت�صديرية ملواد البناء ال�صديقة للبيئة من اإنتاج م�صانع ال�صوف ال�صخري وال�صوف الزجاجي   •
التابعة ل�رشكة اأ�صكوم؛

تنفيذ التو�صعات الت�صغيلية بن�صاط النقل النهري وزيادة اأ�صطول �رشكة نايل لوجي�صتيك�س بواقع 4 بارجات   •
؛ مدفوعة جديدة ووحدتنينْ دافعتنينْ

افتتاح خط الإنتاج اجلديد مب�صنع كربونات الكال�صيوم �صعًيا لتلبية الطلب العاملي.  •

وتكللت جهود ال�رشكة على مدار عام 2012 بارتفاع �صعر ال�صهم باأكرث من 65% عن العام ال�صابق، فيما يعك�س 
قدر الثقة والدعم الذي ت�صتمده القلعة من ال�صادة حملة الأ�صهم واأبرز املوؤ�ص�صات الدولية وال�رشكاء املحدودين 

يف امل�رشوعات ال�صتثمارية التابعة.

من  التخارج  بخطط  يتعلق  فيما  وحتديًدا  التحديات،  من  تخُل  مل  املا�صية  الفرتة  اأن  اإىل  كذلك  الإ�صارة  وجتدر 
بع�س امل�رشوعات ال�صتثمارية غري الرئي�صية، غري اأن ال�رشكة ترتقب حت�صن الأو�صاع الكلية باملنطقة، وتلتزم 
يف هذه الأثناء بالعمل على تنمية تلك ال�رشكات وزيادة جدواها ال�صتثمارية من اأجل تعظيم املردود القت�صادي 

للم�صاهمني وال�رشكاء ال�صتثماريني يف امل�صتقبل.

النظرة امل�ستقبلية لعام 2013
ال�صتثمارية  امل�رشوعات  بناء  على   2004 عام  يف  ن�صاأتها  منذ  القلعة  �رشكة  تنتهجها  التي  الإ�صرتاتيجية  تقوم 
املوجهة خلدمة اأكرث من 1.3 مليار م�صتهلك يف اأفريقيا وال�رشق الأو�صط، وذلك يف بيئة تت�صم بارتفاع الأ�صعار 
العاملية لل�صلع الأ�صا�صية، واحلاجة امللحة لإ�صالح نظام دعم الطاقة يف م�رش ملا له من �صلبيات مل يعد ا�صتيعابها 

ممكًنا حيث ميثل ُخم�س الإنفاق احلكومي مب�رش يف الوقت احلايل.

وعلى هذا الأ�صا�س، تركزت ال�صتثمارات الرئي�صية التابعة ل�رشكة القلعة على م�رشوعات الطاقة والنقل والأغذية 
والتعدين والأ�صمنت، حيث تعد هذه امل�رشوعات الأكرث ا�صتفادة من حترير قطاع الطاقة، ف�صاًل عما تنطوي عليه 

من مميزات �صعرية مدعومة برتاجع قيمة العملة املحلية وارتفاع الأ�صعار العاملية لل�صلع. 

وقد اأثبتت توقعات �رشكة القلعة �صحتها من واقع التطورات الكلية التي طراأت على امل�صهد القت�صادي خالل 
عام 2012، حيث ا�صتفادت �رشكات املجموعة من عدة عوامل اأبرزها انخفا�س قيمة اجلنيه امل�رشي، وا�صتنزاف 
– وحتديًدا  والوقود  الكهرباء  اأزمة  وتكرار  م�رش،  يف  العامة  املوازنة  عجز  وتفاقم  الأجنبي،  النقد  احتياطي 
ال�صولر، وهو ما نتوقع ا�صتمراره حتى نهاية العام اجلاري مامل ن�صارع باتخاذ الإجراءات الإ�صالحية احلا�صمة.

البدائل  وتوفري  الت�صديرية،  الأن�صطة  وتنمية  الأ�صا�صية،  ال�صلع  اإنتاج  اإىل  القلعة  �رشكة  ا�صتثمارات  وتهدف 
العملية لال�صترياد، مع حتقيق اأغلب الإيرادات بالعملة الأجنبية. وت�صتفيد هذه ال�صتثمارات من الأبعاد الإيجابية 
مل�رشوعات  ال�صتثمارية  وزيادة اجلدوى  ال�صعرية،  القدرة  دعم  تتمثل يف  والتي  القت�صادي،  التحرير  ل�صيا�صة 

الطاقة والنقل، بينما ت�صتفيد امل�رشوعات الت�صديرية من النخفا�س الراهن يف قيمة العملة املحلية.

وتعتزم �رشكة القلعة موا�صلة تقلي�س املخاطر ال�صتثمارية من خالل ا�صتكمال م�رشوعات �رشكة م�رشق للبرتول 
و�رشكة اأ�صيك اجلزائر، بالتوازي مع �صخ ال�صتثمارات اجلديدة تدريجًيا ودعم التدفقات النقدية بامل�رشوعات 

التي بداأت الن�صاط.

املتميزة  الكوادر  من  املزيد  وجذب  الب�رشية  املوارد  لتنمية  ا�صتثنائية  فر�صة  يطرح  الراهن  الو�صع  اأن  ونرى 
ل�رشكة القلعة وجميع ال�صتثمارات التابعة، نظًرا لت�صابه الأو�صاع الراهنة مع فرتة الأزمة املالية العاملية خالل 

عامينْ 2008 و2009 والتي اأثبتت جدوى تدعيم راأ�س املال الب�رشي خالل الأوقات الع�صيبة.

باعتباره  الطاقة  قطاع  مل�رشوعات  منتدب  ع�صو  كاأول  �صعيب  ال�صيد حممد  بتعيني  فعاًل  التوجه  هذا  بداأنا  وقد 
اأحد اخلرباء امل�صهود لهم بالكفاءة، والأ�صتاذة جويل فهمي امل�رشفية املخ�رشمة لت�صغل من�صب الع�صو املنتدب 

امل�صئول عن تن�صيق الديون والإ�رشاف على العالقات امل�رشفية ل�رشكة القلعة.

وتعمل �رشكة القلعة اأي�ًصا على ا�صتحداث جمموعة متكاملة من املوؤ�رشات التقييمية اخلا�صة بالقطاعات اخلم�س 
تعتزم  كما  باأول.  اأوًل  التابعة  ال�صتثمارات  اأداء  مل�صتجدات  الإدارة  متابعة  ي�صمن  ما  وهو  عليها،  تركز  التي 
ال�رشكة اختيار اأحد اخلرباء املتخ�ص�صني لت�صميم نظام متطور للحوافز والأجور من اأجل تقدمي العائد املنا�صب 
الذي يتما�صى مع تطلعات املوظفني، حيث ت�صعى ال�رشكة اإىل تزويد النظام بعدة معايري للتقييم، ومنها انتهاج 
اأف�صل املمار�صات الدولية املتعارف عليها باملجالت املختلفة، وحتقيق معدلت النمو امل�صتهدفة بال�رشكات التابعة.
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الإدارة جمل�ض  ورئي�ض  املوؤ�س�ض  كلمة 

 امل�سروعات
اجلديدة

 تطورات
عام 2012

 اخلطوات
القادمة

ال�صركة امل�صرية للتكرير
)من�صاأة تكرير متطورة با�صتثمارات تبلغ 3.7 مليار دولر(

تنفيذ الإغالق املايل يف يونيو 2012، وا�صتكمال الأعمال 
الهند�صية يف 2013

بدء الت�صغيل يف عام 
2016

�صركة اأ�صيك املنيا
)م�صنع اأ�صمنت جديد بتكلفة ا�صتثمارية 360 مليون 

دولر(
بداأ اإنتاج الكلنكر يف يونيو 2013

بدء اإنتاج الأ�صمنت خالل 
الربع الثالث من عام 

2013

�صركة اأ�صيك اجلزائر للأ�صمنت
)م�صنع اأ�صمنت جديد بتكلفة ا�صتثمارية 410 مليون دولر(

تاأمني الدعم احلكومي للم�رشوع ودرا�صة احللول 
التمويلية املتاحة يف الوقت احلايل

الإغالق املايل خالل عام 
2013

�صركة م�صرق
)حمطة م�صتودعات برتولية وخدمات متوين ال�صفن(

مت توقيع عقد امتياز ملدة 25 عاًما قابلة للتمديد 5 
�صنوات اإ�صافية لبناء م�رشوع تخزين وتداول املنتجات 
البرتولية وخدمات الدعم اللوجي�صتي على قناة ال�صوي�س

حتت التنفيذ

موظف با�ستثمارات القلعة
 38.703

يعملون على حتقيق هدف واحد بجميع امل�رشوعات التابعة، وهو حتقيق املردود 
اجلذاب لل�صادة امل�صاهمني واأبناء املجتمعات املحيطة با�صتثمارات القلعة.

ا جذابة على خلفية ا�صتمرار ال�صطرابات  ورجوًعا اإىل امل�صهد ال�صتثماري، نتوقع اأن تطرح الفرتة املقبلة فر�صً
ال�صيا�صية وتراجع الدعم احلكومي للكثري من ال�صلع واخلدمات، وذلك بالتوازي مع تعاظم دور القطاع اخلا�س 

يف �صوء توقعاتنا با�صتمرار انخفا�س قيمة اجلنيه امل�رشي والرتفاع ال�صديد يف اأ�صعار الطاقة.

وتتطلع �رشكة القلعة اإىل موا�صلة خطط التخارج من ال�صتثمارات غري الرئي�صية، وجذب روؤو�س الأموال اجلديدة 
ل�صتئناف برناجمها ال�صتثماري على مدار عام 2013، اعتماًدا على توقعات النمو القوية باملنطقة، وحتديًدا يف 
اأفريقيا. وحتظى ال�رشكة بتاأييد امل�صاهمني وال�رشكاء املحدودين واأع�صاء جمل�س الإدارة لتنفيذ  اأ�صواق �رشق 
خطط التخارج من ال�صتثمارات غري الرئي�صية مع ال�صتحواذ على ح�ص�س الأغلبية يف ال�رشكات ال�صتثمارية 

الرئي�صية البالغ عددها 10 �رشكات.

ال�صادة امل�صاهمون، لن يكون طريقنا مفرو�صًا بالورود، ولكنه �صيكون ممهًدا بالكثري من الفر�س ال�صتثمارية 
اجلذابة، واملزيد من الق�ص�س عن جناح �رشكة القلعة يف ثوبها اجلديد. 
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الإ�سرتاتيجي التحول  الإ�سرتاتيجي التحول 

التحول الإ�سرتاتيجي
ويف عام 2012، بداأت ال�رشكة تنفيذ اخلطة الإ�صرتاتيجية لتحويل القلعة اإىل منوذج ال�رشكات ال�صتثمارية، حيث 
ت�صعى القلعة اإىل بناء م�صتقبل اأف�صل لأكرث من مليار مواطن من اأبناء القارة ال�صمراء، عرب �صخ ال�صتثمارات 
طويلة الأجل يف م�رشوعات البنية التحتية واملوارد الطبيعية، معتمدًة يف ذلك على كونها ال�رشكة الرائدة يف جمال 

ال�صتثمار املبا�رش من حيث حجم الأ�صول املدارة.

تعمل ال�رشكة بالتوازي على التخارج من امل�رشوعات غري الرئي�صية مقابل العائد املنا�صب يف غ�صون 3 �صنوات، 
والنقل  الطاقة  اإ�صرتاتيجية وهي  قطاعات  على 5  موزعة  ا�صتثمارية  على 10 �رشكات  الرتكيز  لها  يت�صنى  حتى 
والأغذية والتعدين والأ�صمنت. وتتطلع �رشكة القلعة اإىل اإعادة توظيف احل�صيلة الناجتة عن عمليات التخارج من 
ال�رشكات غري الرئي�صية من اأجل دعم خطط النمو اخلا�صة بال�رشكات املقرر الحتفاظ مبلكيتها على املدى الطويل.

تعتزم �رشكة القلعة تطوير منوذج الأعمال �صعًيا لتحقيق اأف�صل ا�صتفادة من مميزات الحتفاظ مبلكية ال�صتثمارات التابعة 
لفرتة زمنية اأطول، مع التخارج من امل�رشوعات غري الرئي�صية لزيادة الرتكيز على الأن�صطة وال�صتثمارات ذات املردود 

القت�صادي الوا�صع.

زيادة كفاءة 
ا�ستخدام التدفقات 
املالية

تتطلب الفر�س اجلذابة 
اإطاًرا ا�ستثمارًيا اأطول 

من املتعارف عليه بني 
�سركات ال�ستثمار 

املبا�سر

زيادة الرتكيز

حتقيق اأكرب ا�ستفادة 
من �سفة �سركة القلعة 

باعتبارها جهة مقر�سة 
ومالذ اأخري ل�سخ ال�ستثمارات 

يف ال�سركات التابعة

اإرجاء عمليات 
التخارج

تقرر اإرجاء جميع �صفقات التخارج اإىل اأجل غري م�صمى على خلفية اأحداث الثورة امل�رشية والتداعيات 
القت�صادية لفرتة الربيع العربي، الأمر الذي يعني الحتفاظ مبلكية ال�صتثمارات لفرتة زمنية اأطول. 
الحتفاظ  على  القلعة  قدرة  �صمان  مع  ال�صتثماريني  لل�رشكاء  بالتخارج  �صي�صمح  املرتقب  التحول 

بال�صتثمارات التابعة لفرتة اأطول.

يتيح منوذج ال�رشكات ال�صتثمارية متديد فرتة ال�صتثمار اإىل اأجل غري حمدد لال�صتفادة من تطور العوامل 
ال�صتثمارية  ال�رشكات  باأن  علًما  العربي،  الربيع  بعد  ما  حقبة  يف  ال�صيا�صات  وتطور  الكلية  القت�صادية 
يف  الكلية  القت�صادية  العوامل  تطور  من  ال�صتفادة  على  قدرة  اأكرث  باتت  الرئي�صية  وامل�رشوعات  التابعة 
فرتة ما بعد الثورة، وحتديًدا التحرير املرتقب لقطاع الطاقة، وارتفاع الأ�صعار العاملية لل�صلع الأ�صا�صية، 

والطلب املتزايد على م�رشوعات البنية الأ�صا�صية، والنمو ال�صكاين ال�رشيع.

التوازن بني  التابعة، وحتقيق  ال�صتثمارات  اأ�صهم  اإىل 100% من  قد ت�صل  الأغلبية  امتالك ح�ص�س 
امل�رشوعات العاملة وامل�رشوعات حديثة الن�صاأة، يتيح ا�صتخدام العائدات النقدية املحققة من ال�رشكات 
النا�صجة لتمويل خطط النمو بال�صتثمارات حديثة الن�صاأة – بالإ�صافة اإىل خف�س حاجة العتماد على 

التمويل اخلارجي.

اأنحاء  على  خيمت  التي  الجتماعية  ال�صطرابات  ملواكبة  ال�صغوطات  من  الكثري  اإىل  الإدارة  تعر�صت 
ح�صن  على  الإدارة  م�صاعدة  يف  املرتقب  التحول  ي�صاهم  اأن  املخطط  ومن  املا�صية.  الفرتة  خالل  املنطقة 

توظيف املوارد وزيادة الرتكيز على الإ�صرتاتيجيات ال�صتثمارية ذات املردود الوا�صع.

الأخري  املالذ  اعتبارها  ولطاملا مت  املجموعة،  ا�صتثمارات  اإىل  القرو�س  بتوفري  القلعة  قامت �رشكة  لطاملا 
ل�صخ ال�صتثمارات يف هذه امل�رشوعات. �صيتيح التحول املرتقب حتقيق اأف�صل ا�صتفادة من كونها مالك 

حل�صة الأغلبية يف هذه ال�صتثمارات.

الفوائد

اآليات التنفيذ

التخارج من ال�صتثمارات 
غري الرئي�صية يف الوقت 
املنا�صب ومقابل العائد 

املنا�صب.

ال�صتحواذ على ح�ص�س 
الأغلبية يف 10 �رشكات 

ا�صتثمارية موزعة على 5 
قطاعات اإ�صرتاتيجية.

دعم وتنمية امل�رشوعات 
ال�صتثمارية التابعة يف 

5 قطاعات ا�صرتاتيجية 
مدعومة باأ�ص�س الكلية 

اجلذابة.

زيادة راأ�س املال 
ال�سوقي

تتوقع الإدارة اأن يرتفع راأ�س 
املال ال�صوقي لل�رشكة ب�صورة 
ملحوظة اأثناء تنفيذ التحول 

املرتقب.

تنمية امليزانية 
جتميع النتائج �صيعمل على 

تنمية امليزانية مما يفتح اآفاقًا 
متويلية وا�صتثمارية جديدة 

لل�رشكة.

القوائم املالية 
املجمعة

النموذج اجلديد ي�صمن �صهولة 
تقييم �رشكة القلعة من جانب 

املحللني وامل�صتثمرين.

19 �صركة تابعة تتحكم بها القلعة عرب ال�صناديق 
القطاعية املتخ�ص�صة دون امتالك ح�ص�ص الأغلبية

2 �صندوق ا�صتثمار مبا�صر
)30% تقريًبا من راأ�ص املال 

الأويل(

�سركة تابعة

بعد
�سركة ا�ستثمارية

5 قطاعات ا�صرتاتيجية | متتلك �صركة القلعة ح�ص�ص الأغلبية مبا ي�صل اإىل %100

الطاقة

النقل

الأغذية

التعدين

الأ�صمنت
�سركـات تابعة

قبل
�سركة ا�ستثمار مبا�سرة كثيفة العتماد على راأ�ض املال
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ال�ستثماري الرتكيز  ال�ستثماري الرتكيز 

تبني م�ستقبل منظومة البنية التحتية، وحتقق مردوًدا وا�سًعا من 
املوارد الطبيعية الوفرية باأنحاء املنطقة

الطاقة
تركز ا�صتثمارات القلعة على عدد من املجالت احليوية، وهي م�رشوعات التكرير 
الطبيعي )�رشكة  الكهربائية والغاز  الطاقة  للتكرير(، وتوزيع  )ال�رشكة امل�رشية 
)�رشكة  البديل  الوقود  لإنتاج  واملدنية  الزراعية  املخلفات  وتدوير  عربية(،  طاقة 

توازن(، بالإ�صافة اإىل تخزين وتداول املنتجات البرتولية )�رشكة م�رشق(.

التعدين
وم�صانع  ل�رشكات  املحاجر  اإدارة  خدمات  تقدمي  يف  اأ�صكوم  �رشكة  تتخ�ص�س 
الأ�صمنت يف ال�صوق امل�رشي. وميتد ن�صاط ال�رشكة اإىل اإنتاج كربونات الكال�صيوم 
من اأجل تلبية الطلب العاملي املتنامي يف اأ�صواق الدهانات والبوليمر و�صناعة الورق، 

بالإ�صافة اإىل ت�صنيع مواد البناء �صديقة البيئة ملقابلة الطلب املحلي والعاملي.

الأ�سمنت
يف  التحتية  البنية  �صبكات  تطوير  امل�صاهمة يف  اإىل  القاب�صة  اأ�صيك  ت�صعى جمموعة 
اأبرزها  م�رش واجلزائر وال�صودان من خالل عدد من امل�رشوعات الإ�صرتاتيجية، 
 10 اإىل  الإجمالية  الإنتاجية  طاقتها  زيادة  على  تعمل  اإىل  لالأ�صمنت  اأ�صيك  �رشكة 
مليون طن �صنوًيا بحلول عام 2016، وغريها من ال�رشكات ال�صقيقة املتخ�ص�صة يف 

جمال املقاولت املتكاملة. 

اإ�سرتاتيجية5 قطاعات 

النقل
تعمل �رشكة نايل لوجي�صتيك�س على تطوير عمليات نقل الب�صائع عرب توظيف املزايا 
التناف�صية مل�رشوعات النقل النهري يف م�رش وال�صودان، والتي تتفوق بجدارة على 
اأن�صطة النقل الربي بال�صاحنات من حيث الكفاءة الت�صغيلية ومعايري الأداء البيئي. 
وتقوم �رشكة �صكك حديد ريفت فايل بت�صغيل ال�صبكة القومية لل�صكك احلديدية يف 
والزراعية  ال�صناعية  امل�رشوعات  كفاءة  حت�صني  على  تعمل  حيث  واأوغندا،  كينيا 
والتجارية عرب تطوير منظومة ال�صكك احلديدية، وهو ما ينعك�س مبا�رشة يف خف�س 

اأ�صعار ال�صلع لل�رشائح ال�صتهالكية املختلفة. 

الأغذية
تهدف ا�صتثمارات القلعة اإىل اإقامة امل�رشوعات الزراعية والغذائية لتغطية الطلب 
املتزايد يف م�رش وال�صودان وجنوب ال�صودان، وذلك من خالل م�رشوعات جمموعة 
الألبان  ومنتجات  الطازج  احلليب  اإنتاج  يف  تتخ�ص�س  التي  وفرة  و�رشكة  جذور 
وال�صلع ال�صتهالكية واللحوم وخمتلف املحا�صيل الزراعية. وتعمل هذه ال�رشكات 
ال�صتثمارية على ا�صت�صالح الأرا�صي الزراعية واإقامة امل�رشوعات التجارية، مع 

مراعاة حتقيق املنفعة املبا�رشة لأبناء املجتمعات التي تعمل بها.
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2012 عام  م�ستجدات  اأهم  2012 عام  م�ستجدات  اأهم 
مايو

2012

�صركة جل�س روك للمواد العازلة تبداأ اإنتاج وت�صويق ال�صوف الزجاجي يف الأ�صواق املحلية والإقليمية والدولية.

طاقة عربية تبداأ الت�صغيل التجاري لأول حمطة كهرباء م�صتقلة تابعة للقطاع اخلا�س امل�رشي يف م�رشوعات 
البرتوكيماويات.

اأ�صيك املنيا تبداأ اختبارات الت�صغيل التجريبي مل�صنع الأ�صمنت اجلديد مبحافظة املنيا، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2 
مليون طن �صنوًيا.

�صركة اأ�صمنت التكامل ت�صتحوذ على 100% من حمطة بربر للطاقة الكهربائية، يف خطوة تهدف اإىل حت�صني هيكل 
امل�رشوفات بال�رشكة.

اإمتام الإغالق املايل بقيمة 3.7 مليار 
دولر اأمريكي مل�رشوع ال�صركة امل�صرية 

للتكرير، وبدء اأعمال الإن�صاء باأحدث 
معامل التكرير يف القاهر الكربى لتعوي�س 

النق�س الراهن يف املنتجات البرتولية.

موؤ�ص�صة القلعة للمنح الدرا�صية حتتفل 
بتقدمي املنحة رقم 100 منذ ن�صاأتها يف عام 

.2007

اأ�صيك  �رشكات  اأ�صيك املنيا – اإحدى 
مبادرات  يف  للأ�صمنت – ت�صرتك 

جمتمعية لتوفري الغذاء وتطوير املنظومة 
التعليمية يف حمافظة املنيا ب�صعيد م�رش.

نايل كارجو – اإحدى �رشكات نايل 
لوجي�صتيك�س املتخ�ص�صة يف م�رشوعات 
النقل النهري والدعم اللوجي�صتي واإدارة 

املوانئ النهرية – تعلن عن تنفيذ اأول 
عملية نقل �صحنات با�صتخدام الأونا�س 

العائمة متعددة الأغرا�س التي تكلف 
تركيبها يف ميناء الإ�صكندرية 47 مليون 

جم.

اأ�صيك املنيا تبداأ اإنتاج الكلينكر 
يف م�صنع الأ�صمنت اجلديد ب�صعيد 

م�رش، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 
اأهم م�ستجدات2 مليون طن �صنوًيا.

عام 2012

يناير
2012

دي�سمرب
2012

القلعة ترفع ح�صتها يف �صركة وفرة 
ال�صودانية اإىل %99.9.

القطاع  مزارع  مزارع دينا – اأكرب 
اخلا�س يف م�رش – تنجح يف تاأمني قر�س 

م�صرتك بقيمة 92 مليون جم لتمويل 
الأعمال املدنية و�رشاء املعدات والآلت 

احلديثة وا�صترياد 2400 راأ�س من 
الأبقار من اأجل زيادة الطاقة الإنتاجية 

من احلليب من 60 األف اإىل 80 األف طن 
�صنوًيا يف عام 2013.

اأ�صيك للأ�صمنت تبداأ اإن�صاء طاحونة 
اخلامات اجلديدة بتكلفة 30 مليون 

دولر اأمريكي يف م�صنع اأ�صمنت زهانة 
باجلزائر، بعد اإمتام التجديدات ال�صاملة 

بامل�صنع.

جل�س روك للمواد العازلة – اإحدى 
�رشكات اأ�صكوم – تبداأ اإنتاج ال�صوف 
ال�صخري ال�صديق للبيئة من م�صنعها 

اجلديد الذي بلغت تكلفته ال�صتثمارية 70 
مليون دولر اأمريكي.

نايل  �رشكات  نايل كارجو – اإحدى 
لوجي�صتيك�س – تت�صلم 4 بارجات 
 ، مدفوعة جديدة ووحدتنينْ دافعتنينْ

لريتفع بذلك اأ�صطول ال�رشكة من بارجات 
النقل النهري املوفرة يف ا�صتهالك الوقود 

وال�صديقة للبيئة اإىل 45 وحدة نهرية.

طاقة  �رشكات  طاقة باور – اإحدى 
عربية – تبداأ ت�صغيل حمطة توزيع 

جديدة تعمل بطاقة 120 ميجا فولت 
اأمبري يف منطقة النبق يف جنوب �صيناء. 

تعيني حممد �صعيب – خبري م�رشوعات 
الطاقة والرئي�س ال�صابق لل�رشكة امل�رشية 
للغازات الطبيعية »اإيجا�س« – يف من�صب 

الع�صو املنتدب لقطاع الطاقة.

م�صرق للبرتول توقع عقد امتياز ملدة 
25 عاًما مع هيئة ميناء �رشق بور�صعيد 

لبناء وت�صغيل اأول حمطة لتخزين وتداول 
املنتجات البرتولية يف م�رش. 

مزارع دينا تت�صلم الدفعة الثانية 
والأخرية من قطيع الأبقار امل�صتوردة من 
اأجود �صاللت الأبقار الأمريكية، والبالغ 

عددها األف راأ�س من الأبقار الع�صار، 
لي�صل عدد قطيع الأبقار بال�رشكة اإىل 15 

األف بقرة حالًيا منها 9 اآلف بقرة حالبة. 

يوليو
2012

يونيو
2012

مار�س
2013

فرباير
2013

يناير
2013

اأكتوبر
2012

مايو
2013

�سبتمرب
2012

نوفمرب
2012

اأبريل
2013

يونيو
2013
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وبيئي اجتماعي  مردود  ذات  ا�ستثمارت  وبيئي اجتماعي  مردود  ذات  ا�ستثمارت 

رمي كامل بدير 
�صهادة املاج�صتري يف الأ�صعة الت�صخي�صية 

جامعة اأك�صفورد
العام الدرا�صي 2010/2009

علي عاطف
�صهادة املاج�صتري يف علوم الإن�صان 

جامعة كولومبيا
العام الدرا�صي 2009/2008

بريهان عبد الغايل
�صهادة املاج�صتري يف التنمية

جامعة مان�ص�صرت  
العام الدرا�صي 2009/ 2010

ه�سام وهبي
�صهادة املاج�صتري يف اإدارة الأعمال

كلية وارتون لالأعمال 
العام الدرا�صي 2007/ 2008

ر�سوى خاطر
�صهادة املاج�صتري يف الدرا�صات التنموية 

كلية الدرا�صات ال�صرقية والأفريقية بلندن
العام الدرا�صي 2008/ 2009

عمرو رخا
�صهادة املاج�صتري يف اإدارة الأعمال
جامعة لو�ص اأجنلو�ص الأمريكية

العام الدرا�صي 2007/ 2008

ا�ستثمارت ذات مردود 
اجتماعي وبيئي

يرت�صخ اإقامة امل�رشوعات ال�صتثمارية ذات املردود الجتماعي والبيئي يف عقيدة �رشكة القلعة، التزاًما بامل�صئولية الأ�صيلة 
للقطاع اخلا�س يف بناء م�صتقبل اأف�صل جليل ال�صباب الواعد يف م�رش واملنطقة. وت�صاهم ال�رشكة يف هذا الجتاه عرب تطوير 
منظومة التعليم العايل وتنمية راأ�س املال الب�رشي وامل�صاركة الجتماعية الفّعالة من خالل برامج التدريب املهني ومبادرات 

التنمية امل�صتدامة �صعًيا لإعداد جيل جديد من القادة يف �صتى املجالت.

دعم وتطوير املنظومة التعليمية
موؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية

قامت موؤ�ص�صة القلعة للمنح الدرا�صية بتوفري اأكرث من 100 منحة منذ ن�صاأتها يف عام 2007. وتهدف املوؤ�ص�صة 
اإىل م�صاندة ال�صباب امل�رشي الطموح يف اكت�صاب الدرجات العلمية الرفيعة من اأعرق اجلامعات واملعاهد التعليمية 
الدولية يف اأوروبا واأمريكا ال�صمالية، ب�رشط العودة للعمل يف م�رش بعد احل�صول على املاجي�صتري اأو الدكتوراه 
املجالت  خمتلف  يف  الدرا�صية  املنح  توفري  على  املوؤ�ص�صة  وحتر�س  الغايل.  وطننا  رفعة  يف  للم�صاهمة  �صعًيا 

رمي بدير – اإحدى احلا�سالت 
على منحة موؤ�س�سة القلعة 

الأ�سعة  تقارير  – تقراأ 
الت�سخي�سية كجزء من عملها 
بالعا�سمة امل�سرية القاهرة.

والتخ�ص�صات مثل الطب واإدارة الأعمال واأنظمة الطاقة املتجددة وتر�صيد ا�صتهالك املوارد الطبيعية وحتديًدا 
املياه. ويتميز منوذج املوؤ�ص�صة بال�صتدامة بف�صل تخ�صي�س وقف دائم لتحقيق اأهدافها التنموية، وهو ما اأثمر 

يف حتولها اإىل واحدة من اأكرب برامج املنح الدرا�صية التابعة للقطاع اخلا�س يف م�رش.

مركز القلعة للخدمات املالية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة
تربعت �رشكة القلعة مببلغ 250 األف دولر اأمريكي لتاأ�صي�س »مركز القلعة للخدمات املالية باجلامعة الأمريكية 
اأن�صطة  الأو�صط متخ�ص�س يف  ال�رشق  نوعه يف  كاأول مركز من  نوفمرب 2006  افتتاحه يف  والذي مت  بالقاهرة« 
التدريب والتحليل املايل. وي�صعى املركز لإعداد وجتهيز الطالب للعمل يف جمالت تداول الأوراق املالية واإدارة 
الالزمة لكي  املعلومات واخلربات  الأ�صول ويتطلع مل�صاعدة الطالب والباحثني عرب تقدمي  املخاطر وتخ�صي�س 
اأمريكي �صنويًا  األف دولر  ي�صبحوا من رواد �صناعة اخلدمات املالية باملنطقة. وتقوم ال�رشكة بتخ�صي�س 30 

لتغطية م�رشوفات ت�صغيل املركز.

اإقامة م�سروعات ا�ستثمارية ذات مردود اجتماعي وبيئي
للربح  هادفة  غري  منظمة  وهي   – GIIN املوؤثر  لال�صتثمار  الدولية  املنظمة  ع�صوية  على  القلعة  �رشكة  حازت 
تاأ�ص�صت عام 2009 من جانب جمموعة من اأكفاأ اخلرباء واملتخ�ص�صني �صعًيا لتدعيم جهود ال�رشكات ال�صتثمارية 
اإىل حتقيق  الهادفة  عملياتها  والبيئية خالل مزاولة  الجتماعية  املعايري  تر�صيخ  على  التي حتر�س  واملوؤ�ص�صات 
عوائد مالية. وتوؤمن اإدارة القلعة باأن هذا النوع من ال�صتثمار ذا املردود الجتماعي والبيئي هو الأ�صا�س الداعم 

لالأن�صطة والإ�صرتاتيجيات ال�صتثمارية.

حت�سني الظروف املعي�سية لأبناء املجتمع املحلي
اإىل امل�صاركة الفّعالة يف دعم مبادرات التنمية باملجتمعات املحيطة با�صتثماراتها، وحتر�س  ت�صعي �رشكة القلعة 
للمعايري  لمتثالها  �صماًنا  امل�صتمر  والتقييم  للم�صائلة  التابعة  ال�رشكات  جميع  خ�صوع  من  التاأكد  على  القلعة 

ال�صارمة التي تقوم عليها اإ�صرتاتيجية ال�رشكة يف اإطار امل�صاركة الجتماعية. 

وقد قامت �رشكة وفرة – الذراع ال�صتثماري التابع ل�رشكة القلعة يف قطاع الإنتاج الزراعي بال�صودان وجنوب 
ال�صودان – باإن�صاء �صندوق تبلغ قيمته 1.58 مليون دولر اأمريكي من اأجل حت�صني مقومات البنية الجتماعية 

بالقرب من مدينة كو�صتي الواقعة يف ولية النيل الأبي�س ال�صودانية.

فيما حتر�س �رشكة �صكك حديد ريفت فايل، باعتبارها اأبرز ا�صتثمارات القلعة يف قطاع ال�صكك احلديدية باأفريقيا، 
العاملني  و�صالمة  �صحة  على  للحفاظ  �صعًيا  املجتمعية  امل�صاركة  لربامج  الالزمة  املالية  املوارد  تخ�صي�س  على 
وعموم اجلمهور، وتعزيز الإ�رشاف البيئي والعالقات التعاونية مع اأبناء املجتمعات املحيطة بامل�رشوع يف خمتلف 

اأنحاء كينيا واأوغندا. 

ويف عام 2013، اأطلقت �رشكة اأ�صيك لالأ�صمنت مبادرتني �صمن برنامج توفري الغذاء وتدعيم املنظومة التعليمية يف 
حمافظة املنيا حيث يقع امل�صنع اجلديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون طن �صنوًيا. فقد تربعت ال�رشكة مببلغ 
2 مليون جم للربنامج العاملي للغذاء التابع ملنظمة الأمم املتحدة، وذلك لتقدمي الوجبات الغذائية ال�صحية لتالميذ 
حمافظة املنيا، ف�صاًل عن توقيع بروتوكول مع جامعة املنيا لتح�صني املهارات الفنية لل�صباب عرب طرح الربامج 

التدريبية لطالب اأق�صام الكيمياء واجليولوجيا.

عينة �سغرية لأكرث من 100 م�ستفيد من املنحة الدرا�سية ملوؤ�س�سة القلعة 

طفلة �سودانية تتعلم يف اإحدى 
املدرا�س التي مت جتديدها من 

جانب �سركة �سابينا التابعة 
ل�سركة وفرة.
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فريق �سركة القلعة
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القلعة �سركة  فريق  القلعة �سركة  فريق 

تقوم �سركات القلعة بت�سغيل 38.703 موظف وعامل يف امل�سروعات ال�ستثمارية املوزعة على 
5 قطاعات اإ�سرتاتيجية، وذلك حتت قيادة واإ�سراف 59 موظفًا من اأكفاأ الكوادر الإدارية 

والتنفيذية املتميزة – من بينهم 34 خبريًا مبختلف جمالت ال�ستثمار

فريق عمل متميز

اللجنة التنفيذية

الأع�ساء املنتدبون

روؤ�ساء الأق�سام

عالء العفيفي
الع�سو املنتدب لقطاع 

التعدين
خربة 12 عاًما: جولدمان 

�صاك�س – املجموعة املالية 
هريمي�س – اإت�س �صي 

�صيكيوريتيز

اأ�سلوب وبيئة العمل ب�سركة القلعة يعك�س املنهج ال�ستثماري لل�سركة
املوظفني  من  مكونة  عمل  ملجموعات  متوازي  ب�صكل  ا�صتثماراتها  عمليات  متابعة  باإ�صناد  القلعة  �رشكة  تقوم 
اإىل املوظف الواحد يف نف�س  اإ�صناد ما يرتاوح بني 3 و4 م�رشوعات خمتلفة  اأن يتم  املحرتفني، ومن الطبيعي 
الوقت حيث ترى الإدارة اأن حجم ال�صفقات وتعقيدها وتنوعها مينح اأع�صاء الفريق فر�صة ممتازة لكت�صاب 
خربة عاملية يف كافة جمالت ال�صتثمار مما ي�صاهم يف تنمية مهارات كل منهم ويدعم قدرتهم التناف�صية طوال 

املهنية. حياتهم 

فريق �سركة القلعة 
جتمعه روابط وطيدة، 

وميثل اأع�ساوؤه 
التواجد الإقليمي 

الوا�سع ل�ستثمارات 
املجموعة.

ويتوىل الإ�رشاف على فريق العمل جمموعة من اأكفاأ ال�صباب املحرتفني الذين يتمتعون بخربة وا�صعة مبجالت 
عديدة ت�صمل ال�صتثمار املبا�رش واأ�صواق املال وبنوك ال�صتثمار.

مدير تنفيذي )2(
حم�صن من�صور

اأحمد ال�صغري

نائب رئي�س )6(
دينا �رشوف

كري�صتو�س اأرجريو
على يو�صف

�صاندرا را�صد
عمر الألفي

ح�صن م�صعود

حملل مايل اأول )4(
نظيم مزيان

رنا عبداللطيف
راندا الربل�صي
يا�صمني البيايل

حملل مايل )4(
خالد اأبو الفتوح

ها�صم �صربي
حممد عطا

حممد �رشحان

غادة حمودة
الت�سويق والت�سالت

طارق ح�سن
ال�سئون القانونية

عمرو القا�سي
عالقات امل�ستثمرين واإدارة املخاطر

اإيهاب رزق
املوارد الب�سرية 

حازم دكروري
العالقات احلكومية

�سالم حماد 
ال�سئون الإدارية

عمرو نامق
امل�ست�سار القانوين العام

رامي بر�سوم 
تكنولوجيا املعلومات

حممد عبد الاله

عمرو اجلارحي

روؤوف توفيق

عبداهلل الإبياري

جويل فهمي

عالء الف�س

م�سطفى �سويلم

خالد بدوي

كرمي بدر

اأحمد ال�سرقاوي

حممد �سعيب
الع�سو املنتدب لقطاع 

الطاقة
خربة 32 عاًما: الهيئة العامة 
للبرتول – ال�رشكة امل�رشية 

القاب�صة للغازات الطبيعية 
»اإيجا�س« – عجيبة للبرتول

طارق �سالح
الع�سو املنتدب لقطاع 

الأ�سمنت 
خربة 31 عاًما: ال�رشكة 

العربية الهند�صية 
لال�صت�صارات

معتز فاروق
رئي�ض القطاع املايل

خربة 16 عاًما: املجموعة 
املالية هريمي�س – 

فودافون

ه�سام اخلازندار
ال�سريك املوؤ�س�ض 

والع�سو املنتدب
خربة 15 عاًما: املجموعة 

املالية هريمي�س – 
جولدمان �صاك�س

كرمي �سادق
الع�سو املنتدب

خربة 18 عاًما: البنك 
العربي – البنك التجاري 

الدويل

اأحمد هيكل 
املوؤ�س�ض ورئي�ض جمل�ض 

الإدارة
خربة 25 عاًما: املجموعة 

املالية هريمي�س – فنون

مروان العربي
الع�سو املنتدب

خربة 17 عاًما: املجموعة 
املالية هريمي�س – موؤ�ص�صة 

�صريمان اآند �صتريلينج
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القلعة �سركة  فريق  القلعة �سركة  فريق 

ه�سام اخلازندار
ال�رشيك املوؤ�ص�س والع�صو املنتدب )قطاع الأغذية(

�ساندرا را�سد
نائب رئي�س

رندا الربل�سي
حملل مايل اأول

نظيم مزيان
حملل مايل اأول

ها�سم �سربي
حملل مايل

اأحمد زكي
مدير قطاع تكنولوجيا املعلومات

حممد �سيف
املدير املايل

اأحمد �سالح الدين
مدير ال�صئون القانونية

علي الأ�سوح
رئي�س قطاع ال�رشائب

علياء وايل
امل�صاعد الإداري

يا�سمني ي�سري
امل�صاعد الإداري

حممد عطا
حملل مايل

هبة الطويل
م�صئول عالقات امل�صتثمرين

اأحمد عبد الفتاح
مدير بالإدارة املالية

�سالح الدين علوي
مدير العالقات الإعالمية

منة اهلل طلعت
امل�صاعد القانوين

يارا خطاب
امل�صاعد الإداري

حممد �سعيب
الع�صو املنتدب )قطاع الطاقة(

عالء الف�س
الع�صو املنتدب

خالد بدوي
الع�صو املنتدب

معتز فاروق
رئي�س القطاع املايل

عمرو نامق
امل�صت�صار القانوين العام

�سالم حماد
رئي�س ال�صئون الإدارية

علي يو�سف
نائب رئي�س

مروان العربي
الع�صو املنتدب

عبداهلل الإبياري
الع�صو املنتدب

جويل فهمي
الع�صو املنتدب

م�سطفى �سويلم
الع�صو املنتدب

غادة حمودة
رئي�س الت�صويق والت�صالت والهوية املوؤ�ص�صية

اإيهاب رزق
رئي�س قطاع املوارد الب�رشية

اأحمد ال�سغري
املدير التنفيذي

دينا �سروف
نائب رئي�س

اأحمد هيكل
املوؤ�ص�س ورئي�س جمل�س الإدارة

عمر الألفي
نائب رئي�س

يا�سمني البيلي
حملل مايل اأول

رنا عبداللطيف 
حملل مايل اأول

خالد بدر
حملل مايل

اإيهاب خالد
مدير قطاع املوارد الب�رشية

م�سطفى فاروق
املدير املايل

لينا عبد الغفار
مدير قطاع الت�صالت والهوية املوؤ�ص�صية

هاين النادي
م�صت�صار العالقات احلكومية

وفاء عامر
امل�صاعد التنفيذي

مي �سعيد
امل�صاعد الإداري

حممد �سرحان
حملل مايل

حممد عبد العزيز
املدير املايل

طارق �سدقي
مدير بالإدارة املالية

وائل ر�سوان
مدير العالقات احلكومية

�سيماء الفرماوي
اأخ�صائي اأول – الإدارة املالية

داليا ح�سن
امل�صاعد الإداري

عالء العفيفي
الع�صو املنتدب )قطاع التعدين(

اأحمد ال�سرقاوي
الع�صو املنتدب

كرمي بدر
الع�صو املنتدب

روؤوف توفيق
الع�صو املنتدب

�ستيفن مرييف
امل�صت�صار اخلا�س

رامي بر�سوم
رئي�س قطاع تكنولوجيا املعلومات

حم�سن من�سور
املدير التنفيذي

ح�سن م�سعود
نائب رئي�س

كرمي �سادق
الع�صو املنتدب )قطاع النقل(

طارق �سالح
الع�صو املنتدب )قطاع الأ�صمنت(

عمرو اجلارحي
الع�صو املنتدب

حممد عبدالاله
الع�صو املنتدب

عمرو القا�سي
رئي�س عالقات امل�صتثمرين واإدارة املخاطر

حازم دكروري
رئي�س قطاع العالقات احلكومية

طارق ح�سن
رئي�س ق�صم ال�صئون القانونية

كري�ستو�س اأرجريو
نائب رئي�س
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التقديرية اجلوائز  الإدارة جمل�ض 

ميثل الأع�صاء غري التنفيذيني اأغلبية جمل�س اإدارة �رشكة القلعة، والذي يحظى مبزيج فريد من اخلربات الإدارية 
القلعة  �رشكة  موؤ�ص�س  اإىل  وبالإ�صافة  املجموعة.  ا�صتثمارات  تنمية  يف  ت�صاهم  التي  الوا�صعة  الإقليمية  والدراية 
وال�رشيك املوؤ�ص�س واثنني من الأع�صاء املنتدبني يف اللجنة التنفيذية، ي�صم جمل�س اإدارة �رشكة القلعة حاليًا ثمان 

اأع�صاء غري تنفيذيني مت اختيارهم من قبل م�صاهمي ال�رشكة.

جمل�س الإدارة

اأحمد هيكل

ه�سام اخلازندار

كرمي �سادق

مروان العربي

الأع�ساء غري التنفيذينياللجنة التنفيذية

ان�صم كل من حممد �صعيب وطارق �صالح اإىل اللجنة التنفيذية – ممثلني ل�رشكة CCP – اعتباًرا من 25 مار�س 2013، وذلك ل�صغل املقعد ال�صاغر   *
مبجل�س اإدارة ال�رشكة وا�صتبدال كرمي ال�صرييف.

2011 و 2012
�سنوات حافلة باجلوائز ل�سركة القلعة

اأكرب �سركة ا�ستثمار مبا�سر 
يف اأفريقيا من حيث الأ�سول 

املدارة 2011/ 2012

اأح�سن م�سروع ا�ستثماري 
 خالل عام 2012

)ال�صركة امل�صرية للتكرير(

اأف�سل عملية متويل خالل 
 عام 2012

 )ال�صركة امل�صرية للتكرير(
اجلائزة من ن�سيب امل�ست�سار 

القانوين لل�سفقة 

اأف�سل �سفقة ا�ستثمارية يف 
قطاع البرتوكيماويات خالل 

 عام 2012
)ال�صركة امل�صرية للتكرير(

اأف�سل �سفقة ا�ستثمارية يف 
قطاع ال�سركات املتو�سطة 

 خالل عام 2012
)�صركة توازن(

اجلائزة الف�سية لأف�سل 
�سندوق ا�ستثمار مبا�سر 

يف الأ�سواق النا�سئة خالل 
عام 3012

)�صناديق ال�صتثمار 
)Africaو MENA امل�صرتك

اأف�سل �سفقة اإعادة تاأهيل يف 
عام 2012 

)�صكك حديد ريفت فايل(

اأف�سل �سفقة ا�ستثمارية 
 خالل عام 2012

)ال�صركة امل�صرية للتكرير(

اأف�سل �سفقة جذب روؤو�ض 
اأموال خالل عام 2011

)�صكك حديد ريفت فايل(

اأف�سل �سندوق ا�ستثمار 
مبا�سر خالل عامي 2011 

و2012

اأف�سل عملية متويل خالل 
عام 2011

)ال�صركة امل�صرية للتكرير(
اأف�سل �سركة ا�ستثمار مبا�سر 
يف اأفريقيا خالل عام 2011

اأف�سل �سفقة يف قطاع البنية 
الأ�سا�سية باأفريقيا خالل 

عام 2011
)�صكك حديد ريفت فايل(

جائزة ال�ستحقاق اخلا�ض 
لأف�سل �سركة ا�ستثمار مبا�سر 

يف �سمال اأفريقيا خالل 
عام 2012

اأف�سل �سركة ا�ستثمار مبا�سر 
يف اأفريقيا خالل عام 2012

اأف�سل �سركة ا�ستثمار مبا�سر 
خالل عام 2011

اأف�سل �سفقة يف قطاع 
البرتول والغاز الطبيعي خالل 

عام 2012
)ال�صركة امل�صرية للتكرير(

اأف�سل �سفقة يف قطاع النقل 
خالل عام 2011

)نايل لوجي�صتيك�ص(

اأف�سل �سفقة يف قطاع البنية 
الأ�سا�سية باملنطقة خالل 

عام 2011
)�صكك حديد ريفت فايل(

PEI 300

جمدي الد�سوقي
CCP سركة�

جوناثان فرانكلني
�سركة العليان املالية املحدودة

رغيد جنيب �سانتي 
�سركة الإمارات الدولية لال�ستثمار

ال�سيخ حممد بن �سحيم
ممثاًل عن نف�سه

وليد اأبانامي
ممثاًل عن ال�سيخ �سليمان اأبانامي

يزيد اأبانامي 
ممثاًل عن ال�سيخ �سليمان اأبانامي

علي الطاهري
ممثاًل عن ال�سيخ �سليمان اأبانامي

كرمي ال�سرييف*
CCP سركة�
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الطاقة التابعة:  وال�سركات  ال�ستثمارية  القطاعات  الطاقة التابعة:  وال�سركات  ال�ستثمارية  القطاعات 

444.853
العمالء اجلدد من املن�ساآت 

ال�سكنية يف عام 2012

1256
اإيرادات قطاع الطاقة يف 

عام 2012 )مليون جم(
احل�سة من اإجمايل 

الإيرادات
PERCENT OF TOTAL GROUP 

REVENUES FY11 VS FY12 


 


TAQA ARABIA 
REVENUES (EGP MN) 

FY11 VS FY12











TAWAZON 
REVENUES (EGP MN) 

FY11 VS FY12



 



TOTAL ELECTRICITY DISTRIBUTED 
(MILLION kW/hr) FY11 VS FY12 









TOTAL GAS DISTRIBUTED 
(IN BCM) FY11 VS FY12 







TOTAL AGRICULTURAL WASTE 
COLLECTED (TONS) FY11 VS FY12 











           
 توزيع الغاز الطبيعي

)مليار مرت مكعب(
PERCENT OF TOTAL GROUP 

REVENUES FY11 VS FY12 


 


TAQA ARABIA 
REVENUES (EGP MN) 

FY11 VS FY12











TAWAZON 
REVENUES (EGP MN) 

FY11 VS FY12



 



TOTAL ELECTRICITY DISTRIBUTED 
(MILLION kW/hr) FY11 VS FY12 









TOTAL GAS DISTRIBUTED 
(IN BCM) FY11 VS FY12 







TOTAL AGRICULTURAL WASTE 
COLLECTED (TONS) FY11 VS FY12 











           
 حجم ن�ساط توزيع الطاقة الكهربائية

)مليون كيلو وات / �ساعة(
PERCENT OF TOTAL GROUP 

REVENUES FY11 VS FY12 


 


TAQA ARABIA 
REVENUES (EGP MN) 

FY11 VS FY12











TAWAZON 
REVENUES (EGP MN) 

FY11 VS FY12



 



TOTAL ELECTRICITY DISTRIBUTED 
(MILLION kW/hr) FY11 VS FY12 









TOTAL GAS DISTRIBUTED 
(IN BCM) FY11 VS FY12 







TOTAL AGRICULTURAL WASTE 
COLLECTED (TONS) FY11 VS FY12 











           
 املخلفات الزراعية

التي مت جمعها )طن(
PERCENT OF TOTAL GROUP 

REVENUES FY11 VS FY12 


 


TAQA ARABIA 
REVENUES (EGP MN) 

FY11 VS FY12











TAWAZON 
REVENUES (EGP MN) 

FY11 VS FY12



 



TOTAL ELECTRICITY DISTRIBUTED 
(MILLION kW/hr) FY11 VS FY12 









TOTAL GAS DISTRIBUTED 
(IN BCM) FY11 VS FY12 







TOTAL AGRICULTURAL WASTE 
COLLECTED (TONS) FY11 VS FY12 











           

ميثل قطاع الطاقة اأحد القطاعات الإ�صرتاتيجية التي تركز عليها �صركة القلعة بغر�س مواكبة تقديرات النمو 
القت�صادي وتوفري احتياجات الطاقة املتزايدة يف كافة اأنحاء املنطقة.

وحتظى ا�صتثمارات ال�صركة بقدر كبري من التنوع والرتابط، حيث تقوم على التكامل بني اأن�صطة ال�صتك�صاف 
والإنتاج واملعاجلة والت�صنيع والتكرير والتوزيع وتوليد الطاقة الكهربائية وم�صروعات الطاقة اجلديدة.

وتطرح ا�صتثمارات ال�صركة حلوًل عملية للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة باملنطقة، حيث تعمل حالًيا على 
اإقامة اأحدث من�صاأة تكرير يف ال�صوق امل�صري بغر�س تقلي�س معدلت ا�صترياد ال�صولر بنحو 60% عن حجم 
الواردات احلايل. و�صوف تبلغ الطاقة الإنتاجية للم�صروع 4.2 مليون طن �صنوًيا، على اأن يقوم باإنتاج اأكرث 

من 3 مليون طن �صنوًيا من وقود ال�صولر املطابق للموا�صفات الأوربية )Euro V( ووقود النفاثات. 

وتت�صمن ا�صتثمارات الطاقة التابعة ل�صركة القلعة م�صروعات توليد الطاقة الكهربائية، والتو�صيل بال�صبكة 
واملناطق  اجلديدة  العمرانية  امل�صروعات  خلدمة  امل�صتقلة  التوليد  حمطات  واإن�صاء  للكهرباء،  القومية 

ال�صناعية واملجمعات ال�صناعية العملقة.

وتعد ا�صتثمارات �صركة القلعة اأكرب موزع للغاز الطبيعي واأكرب موفر خلدمات التو�صيل والت�صغيل وال�صيانة 
بني �صركات القطاع اخلا�س يف ال�صوق امل�صري، حيث تبلغ قاعدة عملء ال�صركة 830 األف من�صاأة �صكنية، اأي 

ما يعادل 16% من اإجمايل املن�صاآت ال�صكنية التي مت ربطها بال�صبكة القومية للغاز الطبيعي يف م�صر. 

وتقوم م�صروعات الطاقة البديلة بتغذية املن�صاآت ال�صناعية بالوقود البديل الذي يتم ت�صنيعه من املخلفات 
الزراعية واملدنية، بالإ�صافة اإىل ت�صنيع الأ�صمدة عالية اجلودة والأعلف احليوانية.

قطاع الطاقة

2012
تنفيذ الإقفال املايل مل�سروع امل�سرية للتكرير 

بتكلفة ا�ستثمارية قيمتها 3.7 مليار دولر 
اأمريكي.

ت�سغيل حمطة الكهرباء امل�ستقلة التي اأقامتها 
طاقة باور لتغذية م�سروع �سركة البرتوكيماويات 

.E- Styrenics

تعيني خبري الطاقة حممد �سعيب يف من�سب الع�سو 
املنتدب ل�ستثمارات قطاع الطاقة ب�سركة القلعة.

2013
�سركة طاقة باور تبداأ ت�سغيل حمطة توزيع الكهرباء اجلديدة يف حمافظة جنوب 

�سيناء.

منو اأعمال �سركة توازن مبعدل 36% عن العام ال�سابق، على خلفية ارتفاع اإيرادات 
�سركة اإيكارو املتخ�س�سة يف تدوير املخلفات الزراعية وا�ستخدامها لإنتاج الطاقة.

توقيع عقد امتياز �سركة م�سرق )مدة 25 عاًما قابلة للتمديد خم�س �سنوات اأخرى( 
لإن�ساء حمطة متكاملة لتخزين وتداول املنتجات البرتولية وتوفري خدمات الدعم 

اللوجي�ستي لل�سفن املارة يف قناة ال�سوي�س.

توقيع حزمة متويلية بقيمة 2.6 مليار دولر اأمريكي 
مل�سروع ال�سركة امل�سرية للتكرير، مب�ساركة اأبرز 

موؤ�س�سات التمويل التنموية ووكالت ائتمان ال�سادرات، 
وذلك يف واحدة من اأكرب �سفقات التمويل يف اأفريقيا.

تاأ�سي�س �سركة توازن التي متثل نواة ا�ستثمارات 
القلعة يف قطاع اإدارة املخلفات الزراعية واملدنية 

باملنطقة وحتويلها اإىل وقود بديل وغريه من املنتجات 
النافعة مثل بدائل الورق والأعالف احليوانية.

2010 2009
افتتاح �سل�سلة حمطات 

البنزين اجلديدة حتت 
ا�سم »طاقة عربية« 

بعدد من املحافظات م�سر 
الريفية مثل البحرية 

واأ�سيوط وال�سرقية وكفر 
ال�سيخ والإ�سماعيلية.

2006
تاأ�سي�س �سركة طاقة عربية التي متثل 

باكورة ا�ستثمارات القلعة يف قطاع الطاقة. 
وت�ساهم ال�سركة يف تطوير منظومة توزيع 

الطاقة عرب ت�سييد �سبكات البنية التحتية 
واإقامة م�سروعات توزيع الغاز الطبيعي، 

وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، وت�سويق 
املنتجات البرتولية. 
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تطور اأن�سطة ال�سركة
قامت ال�رشكة امل�رشية للتكرير بتنفيذ الإقفال املايل يف يونيو 2012 عرب توفري ال�صتثمارات الراأ�صمالية وحزمة 
ائتمان  ووكالت  واخلليجية  الدولية  ال�صتثمارية  املوؤ�ص�صات  ومب�صاركة  القلعة  �رشكة  قيادة  حتت  القرو�س 

ال�صادرات الدولية وموؤ�ص�صات التمويل التنموي.

ال�رشكة امل�رشية للتكرير مدعومة با�صتثمارات راأ�صمالية تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولر اأمريكي، وذلك من خالل 
قيمته  مببلغ  ت�صاهم  )والتي  للبرتول  العامة  امل�رشية  الهيئة  وهي  ال�صتثمارية،  املوؤ�ص�صات  من  عري�صة  قاعدة 
270 مليون دولر–  مبا ميثل ح�صة 23.8%(، و�رشكة قطر للبرتول )ت�صاهم مبا يزيد عن 362 مليون دولر 
– مبا ميثل ح�صة 27.9%(، و�رشكة القلعة )قامت ب�صخ ا�صتثمارات مبا�رشة وغري مبا�رشة بلغت 155 مليون 
العديد من امل�صتثمرين من م�رش ودول  اأي�ًصا  – مبا ميثل ح�صة 11.7%(. ي�صاهم يف امل�رشوع  اأمريكي  دولر 
جمل�س التعاون اخلليجي، بالإ�صافة اإىل جمموعة من اأبرز موؤ�ص�صات التمويل التنموية حول العامل وهي موؤ�ص�صة 
التمويل الدولية IFC )ت�صاهم مببلغ 85 مليون دولر – مبا ميثل ح�صة 6.4%(، واملوؤ�ص�صة الهولندية للتنمية 
FMO )ي�صاهم مببلغ 29 مليون دولر– مبا ميثل ح�صة 2.2%(، وموؤ�ص�صة ال�صتثمار الأملانية  DEG )ت�صاهم 
مببلغ 26 مليون دولر– مبا ميثل ح�صة 2%(، و�صندوق اإنفراميد InfraMed الذي يعد اأكرب كيان ا�صتثماري 
متخ�ص�س يف م�رشوعات البنية الأ�صا�صية مبنطقة البحر املتو�صط )ي�صاهم مببلغ قيمته 100 مليون دولر– مبا 

ميثل ح�صة %7.5(.

وقد اأعلنت ال�رشكة يف �صهر اأغ�صط�س 2010 عن تاأمني حزمة قرو�س بقيمة 2.6 مليار دولر اأمريكي تتوزع بني 
Tokyo- 2.35 مليار دولر اأمريكي يف �صكل قرو�س اأولية و225 مليون دولر اأمريكي قرو�س ثانوية. وقام بنك

Mitsubishi  بدور الوكيل العاملي يف تدبري حزمة القرو�س، والتي �صهدت م�صاركة عدد من املوؤ�ص�صات املالية 
الرائدة حول العامل وهي بنك اليابان للتعاون الدويل )JBIC(، وموؤ�ص�صة نيبون لتاأمني ال�صادرات وال�صتثمار 
والبنك   ،)EIB( الأوروبي  ال�صتثمار  وبنك   ،)KEXIM( والواردات  لل�صادرات  كوريا  وبنك   ،)NEXI(

  .)AFDB( الإفريقي للتنمية

�صتقوم �رشكة القاهرة لتكرير البرتول – وهي اأكرب �رشكة تكرير يف م�رش حيث ميثل اإنتاجها ال�صنوي حوايل 20% من 
طاقة التكرير احلالية بالبالد – بتوفري كافة مدخالت الإنتاج الالزمة لت�صغيل امل�رشوع باعتباره اأحد ركائز منظومة 
اأمن الطاقة يف م�رش. فيما �صتقوم ال�رشكة ببيع اإنتاج املعمل اإىل الهيئة امل�رشية العامة للبرتول مبوجب اتفاقية �رشاء 
بالأ�صعار العاملية ملدة 25 عاًما، حيث يهدف امل�رشوع اإىل توفري بدائل ال�صترياد واإنتاج ال�صولر وغريه من املنتجات 

البرتولية عالية اجلودة والقيمة اإىل الهيئة امل�رشية العامة للبرتول من اأجل تغطية الطلب يف القاهرة الكربى.

وت�صعى ال�رشكة امل�رشية للتكرير اإىل اإنتاج 4.2 مليون طن �صنوًيا من املنتجات البرتولية املكررة، ت�صمل 600 
اأكرث من 65% من معدلت ال�صترياد احلالية، و 2.3 مليون طن من ال�صولر  األف طن من البنزين مبا يوازي 
املطابق للموا�صفات الأوروبية Euro V وهو ما يعادل حوايل 60% من واردات ال�صولر يف الوقت احلايل،  و700 

األف طن وقود النفاثات.

يعمل امل�رشوع على توفري اأكرث من 300 مليون دولر �صنوًيا على خزانة الدولة ب�صكل مبا�رش، وفًقا لتقديرات 
الهيئة امل�رشية العامة للبرتول، من خالل توفري م�رشوفات النقل والتاأمني والفاقد من عمليات ال�صحن، ف�صاًل 
عن حتقيق اإيرادات اإ�صافية من ر�صوم التخزين والتكرير، والتي ت�صددها ال�رشكة امل�رشية للتكرير اإىل �رشكات 

الهيئة امل�رشية العامة للبرتول. 

�صيقوم  فيما  عام 2016.  بنهاية  افتتاحه  املخطط  بامل�رشوع  الإن�صاء  عمليات  للتكرير  امل�رشية  ال�رشكة  وبداأت 
امل�رشوع بتوفري 10 اآلف فر�صة عمل خمتلفة اأثناء مراحل الإن�صاء، بجانب توفري اأكرث من 700 وظيفة دائمة 

عند اإمتامه وبدء الت�صغيل.

وقد ح�صلت ال�رشكة امل�رشية للتكرير على كافة املوافقات التنظيمية والبيئية الالزمة لبدء امل�رشوع، ف�صاًل عن 
الكورية   GS Engineering & Construction توقيع عقد مقاولت متكامل مع حتالف دويل ي�صم �رشكة 

و�رشكة Mitsui & Co اليابانية.

القطاع ال�سناعي

 تكرير
البرتول

م�سر
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2016
موعد الفتتاح 

%60
معدل النخفا�س 
املتوقع يف واردات 
ال�سولر احلالية 

ال�سركة امل�سرية 
للتكرير

بتكلفة  البرتول يف م�رش  لتكرير  اأحدث معمل  اإقامة  على  للتكرير  امل�رشية  ال�رشكة  تعمل 
التمويل  �صفقات  اأكرب  من  واحدة  تعد  فيما  اأمريكي،  دولر  مليار   3.7 تبلغ  ا�صتثمارية 
بني  ال�رشاكة  مبادرات  اأحدث  للتكرير  امل�رشية  ال�رشكة  ومتثل  الإطالق.  على  باأفريقيا 
العام واخلا�س يف م�رش، حيث يعمل القطاع اخلا�س على توفري ال�صتثمارات  القطاعني 
الراأ�صمالية والت�صهيالت التمويلية الالزمة لتطوير اإحدى من�صاآت التكرير العامة بالدولة. 
نق�س  على  والتغلب  املتزايد،  املحلي  الطلب  تلبية  يف  امل�رشوع  ي�صاهم  اأن  املخطط  ومن 
منتجات الوقود بال�صوق – وحتديًدا ال�صولر – عرب ت�صنيع امل�صتقات البرتولية اخلفيفة 
با�صتخدام وقود املازوت منخف�س القيمة، ف�صاًل عن امل�صاهمة يف حت�صني الأداء البيئي عرب 

منع انبعاث 93 األف طن من غاز ثاين اأك�صيد الكربيت اإىل هواء القاهرة الكربى. 

نوع ال�ستثمار

م�سروعات 
حديثة الن�ساأة

تاريخ ال�ستثمار
اأبريل 2007
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880 ميجا وات. وقد ارتفع ن�صاط توليد الطاقة الكهربائية اإىل 578.1 مليون كيلو وات / �صاعة خالل عام 2012، 
وافتتاح  الوادي،  جنوب  اأ�صمنت  �رشكة  اإىل  الإمداد  مبعدلت  التح�صن  نتيجة   2011 عام  عن   %17 منو  مبعدل 
امل�رشوع اجلديد E-Styrenics الذي يعد باكورة ا�صتثمارات �رشكة طاقة باور يف قطاع البرتوكيماويات، ف�صاًل 
ال�صيخ الدويل حيث بداأت نف�س ال�رشكة ت�صغيل  عن زيادة ن�صبة الإ�صغال يف منطقة نبق القريبة من مطار �رشم 
حمطة توزيع جديدة تعمل بطاقة 120 ميجا فولت اأمبري )قابلة للزيادة اإىل 160 ميجا فولت اأمبري، مع اإمكانية 

الو�صول اإىل 375 ميجا فولت اأمبري(.

كما تركز �رشكة طاقة عربية على اأن�صطة ت�صويق املنتجات البرتولية لتغطية الطلب ال�صناعي املتزايد يف ال�صوق، حيث 
ميتلك قطاع الت�صويق 22 حمطة بنزين يف خمتلف املحافظات امل�رشية – يف �صوء افتتاح 4 حمطات جديدة خالل عام 

2012 – ف�صاًل عن امتالك التوكيل احل�رشي لتوزيع زيوت الت�صحيم وغريها من منتجات ماركة كا�صرتول.  

وحتظى ال�رشكة بخربات فنية متنوعة وقدرة فريدة على توظيف الفر�س ال�صتثمارية اجلذابة، ولديها املميزات 
اإيجابي من م�صاركة القطاع اخلا�س يف م�رشوعات الطاقة، وحتديًدا يف  اأكرب مردود  التناف�صية الالزمة لتحقيق 

جمالت توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة الكهربائية.

امل�رشوعات  ربحية  لتعظيم  �صعًيا   ،2012 عام  خالل  امل�رشوفات  تر�صيد  �صيا�صة  بتطبيق  ال�رشكة  التزمت  كما 
احلالية، وتعزيز القدرة على التحكم يف م�صتويات امل�رشوفات الراأ�صمالية والنفقات الت�صغيلية.

تطور اأن�سطة ال�سركة
ميتلك قطاع الغاز الطبيعي بال�رشكة حقوق التوزيع احل�رشي يف 4 امتيازات تخدم 12 حمافظة م�رشية، حيث 
ال�صناعيني ب�صفة  للعمالء  الطبيعي  الغاز  �صنوًيا من  مليار مرت مكعب  يقرب من 5.4  ما  بتوزيع  ال�رشكة  تقوم 

اأ�صا�صية، مبا يعادل 55% من اأعمال القطاع اخلا�س بال�صوق املحلي.

اأكرب �رشكات القطاع اخلا�س امل�رشي يف جمال توزيع الغاز الطبيعي، حيث قامت بتوفري  وتعترب طاقة عربية 
األف من�صاأة �صكنية يف م�رش، وهو ما ميثل 16% من  خدمات التو�صيل والت�صغيل وال�صيانة ملا يقرب من 830 

اإجمايل املن�صاآت ال�صكنية التي مت ربطها بال�صبكة القومية بالغاز الطبيعي حتى �صهر دي�صمرب 2012.

وجنح قطاع الغاز الطبيعي يف التغلب على التحديات التي تخيم على امل�صهد القت�صادي يف �صوء ال�صطرابات 
ال�صيا�صية التي ت�صهدها املنطقة حالًيا، وحققت املبيعات منوًا �صنويًا مبعدل 4% خالل عام 2012، بينما انتهى 
قطاع الت�صييد من تو�صيل 80.196 من�صاأة �صكنية جديدة ب�صبكة الغاز الطبيعي يف م�رش، لت�صل قاعدة العمالء 

امل�صتفيدين من خدمات التح�صيل وال�صيانة اإىل 400 األف من�صاأة �صكنية.

وتهدف اإ�صرتاتيجية ال�رشكة اإىل تلبية الطلب املتزايد على الطاقة، وتخفيف الأعباء احلالية عن ال�صبكة القومية 
للكهرباء، حيث تاأتي ال�رشكة يف املركز الأول بني م�رشوعات القطاع اخلا�س يف توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، 
وتعمل على تغذية �رشيحة وا�صعة من امل�رشوعات ال�صناعية والتجارية واملن�صاآت ال�صكنية من واقع قدرتها البالغة 

 �سركة
طاقة عربية

تعد �رشكة طاقة عربية اأكرب �رشكة تابعة للقطاع اخلا�س يف جمال توزيع الطاقة مب�رش، 
حيث حتظى ال�رشكة بخربة تربو على اأكرث من 16 عاًما من امل�صاهمة الفعالة يف تخفيف 
وت�صغيل  باإقامة  ال�رشكة  وتقوم  الطبيعي.  والغاز  للكهرباء  القومية  ال�صبكة  عن  الأعباء 
�صبكات البنية التحتية لقطاع الطاقة، حيث تقوم بتوزيع الغاز الطبيعي وتوليد وتوزيع 
الطاقة الكهربائية وت�صويق املنتجات البرتولية. تقوم �رشكة طاقة عربية بتوفري خدماتها 
عرب اأربعة �رشكات تابعة )طاقة جا�س - طاقة باور - طاقة اي بي �صي - طاقة لت�صويق 

املنتجات البرتولية(. 

 م�سر، ليبيا،
 ال�سودان، الأردن،

قطر، الإمارات
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 اإيرادات ال�سركة

)مليون جم(

توزيع الطاقة
القطاع ال�سناعي

تاريخ ال�ستثمار 
يونيو 2006
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والتزمت ال�رشكة بتوريد الكميات املتعاقد عليها خالل عام 2012 دون تطبيق اأي زيادة �صعرية حتى نهاية العام، 
غري اأنها قامت برفع اأ�صعار التوريد بنحو 50% خالل ال�صهور الأوىل من عام 2013. واإدارة ال�رشكة متفائلة من 

تطورات العام اجلديد حيث دخلت يف مفاو�صات جادة لإبرام عقود جديدة من نف�س النوع.

اإدارة  اأنظمة  اأما جمموعة الأن�صطة الهند�صية »اإنتاج«، فقد تاأ�ص�صت عام 1995 وتتخ�ص�س يف ت�صميم واإن�صاء 
املخلفات ال�صلبة. وتقوم ال�رشكة با�صترياد جزء من ُمدخالت هذه الأنظمة من ال�رشكات العاملية الرائدة يف اإدارة 

املخلفات ويتم ت�صميم وت�صنيع اجلزء الآخر يف م�رش. 

وعلى ال�صعيد الدويل، اأحرزت »اإنتاج« تقدًما ملحوظًا يف العقد املوقع خالل عام 2011 لإن�صاء وتوريد املعدات 
قامت  فقد  ال�صورية.  طرطو�س  مدينة  يف  يومًيا  طن   500 بطاقة  املدنية  املخلفات  تدوير  من�صاأة  لت�صغيل  الالزمة 
نتيجة  واجهتها  التي  ال�صعوبات  جتاوز  يف  وجنحت   ،2011 عام  خالل  املاكينات  من  قطعتني  بتوريد  ال�رشكة 
ثمَّ حرمان  البالد، ومن  ت�صهدها  التي  ال�صيا�صية  ال�صطرابات  ال�صورية يف ظل  باملوانئ  املاكينات  هذه  احتجاز 
ال�رشكة من ت�صجيل اإيرادات هذه ال�صحنات �صمن التدفقات النقدية، وذلك قبل اأن يتم الإفراج عنها يف عام 2012 

وتوريد ثالثة �صحنات اإىل من�صاأة تدوير املخلفات. 

وقد انح�رشت اإيرادات ال�رشكة خالل عام 2012 يف اأتعاب ن�صاط ال�صت�صارات الفنية يف مدينة لجو�س النيجريية، 
بالإ�صافة اإىل مبيعات املعدات والآلت اخلا�صة بعمليات التدوير يف ال�صوق املحلي.

لفرز  اأكرث من 61 م�رشوًعا  باإن�صاء  الآن  قامت حتى  على م�رشوعات جديدة حيث  التعاقد  اإىل  »اإنتاج«  وت�صعى 
املخلفات وت�صنيع الأ�صمدة يف م�رش، ف�صاًل عن 13 م�صنًعا لالأ�صمدة يف ال�صعودية وماليزيا وليبيا وال�صودان.

الذي  النموذج  املخلفات هو  تدوير  اأن�صطة �رشكاتها يف قطاع  التكامل بني  امل�صتوى من  اأن هذا  الإدارة  وتوؤمن 
اإ�صرتاتيجية �رشكة القلعة ال�صتثمارية حيث تخطط لأن تبداأ �رشكة »اإيكارو« تقدمي خدمات الإدارة  تقوم عليه 

مل�رشوعات جمموعة »اإنتاج«.

تطور اأن�سطة ال�سركة
تتخ�ص�س �رشكة »اإيكارو« يف جمال اإدارة املخلفات الزراعية واملدنية منذ تاأ�صي�صها يف عام 1997. وح�صلت ال�رشكة على 
عقود املعاجلة لأكرث من 1500 طن يومًيا من املخلفات الزراعية واملدنية مقابل اأتعاب ثابتة، حيث تقوم ال�رشكة بف�صل 
املخلفات لبيع ما هو قابل للتدوير مثل البال�صتيك والزجاج، وت�صنيع الأ�صمدة من املخلفات الع�صوية، ثم التخل�س من 

املخلفات غري القابلة لإعادة التدوير حيث ت�صمل اأ�صول ال�رشكة مدفًنا �صحًيا للنفايات يطابق املعايري الدولية. 

ومتتلك ال�رشكة حالًيا عقود معاجلة 525.506 طن �صنويًا من املخلفات الزراعية مقابل اأتعاب ثابتة يف 4 حمافظات 
بالدلتا، حيث تقوم بفرز هذه املخلفات ل�صناعة الأ�صمدة عالية اجلودة والأعالف احليوانية، ف�صاًل عن ا�صتخدام 
املخلفات الزراعية امل�صغوطة لإنتاج بدائل الوقود. كما اجتهت ال�رشكة اإىل جمع املخلفات الزراعية خارج املناطق 
املتعاقد عليها من اأجل �صمان ا�صتمرارية العمليات والتغلب على الطبيعة املو�صمية لأن�صطة تدوير املخلفات الزراعية.

و�رشكة »اإيكارو« هي اإحدى ال�رشكات الرائدة يف اأن�صطة ائتمان الكربون، كما اأنها من اأوىل ال�رشكات امل�رشية التي 
وقعت اتفاقية مع البنك الدويل يف �صيف 2008 خلف�س انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري، ويتم مبوجبها بيع 
ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ ل�صندوق الكربون الأوروبي. وكذلك فاإن »اإيكارو« من ال�رشكات املحدودة يف م�رش 
التي تطبق اآلية التنمية النظيفة املدعومة من منظمة الأمم املتحدة، حيث مت ت�صجيلها �صمن ال�رشكات التي تطابق 
معايري هذا النظام التنموي الدويل بنهاية عام 2012 عقب اجتياز عملياتها اختبارات التقييم الالزمة للتاأكد من تطبيق 
املوا�صفات القيا�صية من حيث الكفاءة و�رشعة تنفيذ العمليات. ومن املقرر اأن تتمتع ال�رشكة بحق تداول ثاين اأك�صيد 

الكربون امل�صتخل�س من عمليات خف�س غازات النبعاث احلراري اعتباًرا من الربع الأول يف عام 2014.

وقد قامت ال�رشكة بتوقيع عقد طويل الأجل مع �رشكة اأ�صمنت �صيمك�س يف اأواخر عام 2011 لتوريد 300 األف طن 
من املخلفات الزراعية و50 األف طن من املخلفات املدنية امل�صتخدمة لإنتاج بدائل الوقود، علًما باأن العقد يغطي 
الزيادات باأ�صعار املازوت يف �صوء توجه احلكومة امل�رشية نحو حترير اأ�صعار الطاقة تدريجًيا. وي�صع ذلك العقد 
�رشكة »اإيكارو« على قمة الكيانات املتخ�ص�صة يف توفري حلول الطاقة البديلة ل�رشكات الأ�صمنت التي تتطلع اإىل 

احل�صول على الطاقة باأ�صعار تناف�صية نظًرا لجتاه احلكومة نحو تقليل الدعم.

�سركة توازن
بتاأ�صي�س �رشكة توازن لت�صبح نواة ا�صتثماراتها يف قطاع تدوير املخلفات  القلعة  قامت 
الزراعية واملدنية باملنطقة. وت�صم توازن حتت مظلتها ال�رشكة امل�رشية لتدوير املخلفات 
املخلفات  وا�صتخدام  الزراعية  املخلفات  تدوير  يف  تتخ�ص�س  التي  »اإيكارو«  ال�صلبة 
لالإنتاج الوقود البديل، وجمموعة الأن�صطة الهند�صية »اإنتاج« التي تتخ�ص�س يف املقاولت 
الهند�صية ملن�صاآت تدوير املخلفات. وحتظى م�رشوعات �رشكة توازن بتواجد دويل وا�صع 
من خالل العمليات املنت�رشة يف �صلطنة عمان وماليزيا وال�صودان وليبيا واململكة العربية 

ال�صعودية و�صوريا.
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تدوير املخلفات 
الزراعية 
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القطاع ال�سناعي

 م�سر، عمان،
ماليزيا، ال�سودان، ليبيا، 

ال�سعودية، �سوريا

PERCENT OF TOTAL GROUP 
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TAQA ARABIA 
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FY11 VS FY12











TAWAZON 
REVENUES (EGP MN) 

FY11 VS FY12



 



TOTAL ELECTRICITY DISTRIBUTED 
(MILLION kW/hr) FY11 VS FY12 









TOTAL GAS DISTRIBUTED 
(IN BCM) FY11 VS FY12 







TOTAL AGRICULTURAL WASTE 
COLLECTED (TONS) FY11 VS FY12 











           
 اإيرادات ال�سركة

)مليون جم(

تاريخ ال�ستثمار 
نوفمرب 2009

نوع ال�ستثمار
دمج
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اأبعاده  له  بور�صعيد  ميناء  يف  بالوقود  ال�صفن  وتزويد  البرتولية  املنتجات  لتخزين  امل�رشوع  هذا  اإقامة  اإن 
ظل  يف  والبرتول  للب�صائع  العاملية  للتجارة  مالحي  كممر  ال�صوي�س  قناة  دعم  من  الإ�صرتاتيجية  واآثاره 
املتغريات اجلغرافية وال�صيا�صية واملناف�صة املتوقعة من طرق التجارة اجلديدة املقرتحة بني ال�رشق والغرب، 
وي�صكل عامل جذب لل�رشكات العاملية واخلطوط املالحية العمالقة للعمل بامليناء كما ي�صاهم يف توفري خمزون 
اإ�صرتاتيجي للمنتجات البرتولية للدولة حني احلاجة لال�صترياد عن طريق التن�صيق مع الهيئة العامة للبرتول 
الذى  الأنابيب  عن طريق خط  البالد  داخل  احلالية  الأنابيب  القومية خلطوط  بال�صبكة  لربط م�رشوع م�رشق 
دعمًا  ميثل  امل�رشوعات  تلك  وجود  اأن  اإىل  اإ�صافة  امل�رشوع(  موقع  جنوب  فقط  كم   17( ال�صوي�س  قناة  يعرب 
واملنطقة  الكهرباء  توليد  حمطات  مثل  بور�صعيد  �رشق  مبنطقة  اإقامتها  املزمع  الأخرى  التنموية  للم�رشوعات 

ال�صناعية.

وقد قامت �رشكة م�رشق للبرتول با�صتيفاء كافة املوافقات الرقابية واحلكومية الالزمة لتنفيذ امل�رشوع وي�صمل 
ذلك اعتماد الدرا�صات البيئية من هيئة ميناء بور�صعيد. كما انتهت ال�رشكة من جتهيز املوقع  متهيًدا لتنفيذ اأعمال 
البنية التحتية الالزمة، وذلك من خالل اإمتام اأعمال احلفر وت�صوية الأر�س وحماية ال�صاطئ بالإ�صافة اإىل النتهاء 

من و�صع ت�صميمات حمطة التخزين ور�صومات الهند�صة املالحية.

ومن املخطط اأن تبداأ م�رشق يف عمليات الإن�صاء بالتزامن مع و�صع هيكل التمويل املنا�صب لتنفيذ امل�رشوع.

تطور اأن�سطة ال�سركة
ميناء  هيئة  مع  عاًما   25 مدتها  تبلغ   BOT نظام  حتت  امتياز  اتفاقية  بتوقيع  ال�رشكة  قامت   ،2012 مايو  يف 
بور�صعيد بالإ�صافة اإىل 5 اأعوام م�رشوطة بتحقيق 90% من اخلطة امل�صتهدفة، تبداأ مبقت�صاها تنفيذ اأول م�رشوع 

من نوعه يف م�رش لإقامة حمطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات ال�صب ال�صائل ومتوين ال�صفن بالوقود. 

ومن املخطط اأن تبلغ التكلفة ال�صتثمارية للم�رشوع حوايل 3 مليار جنيه لإن�صاء حمطة بطاقة تخزين ت�صل اإىل حوايل 
800 األف طن من املنتجات البرتولية )مازوت - �صولر - نافتا - جت( وبطاقة تداول ت�صل اإىل 10 مليون طن �صنويًا 
لن�صاط التخزين ومن 2 اإىل 3 مليون طن �صنوياً لن�صاط متوين ال�صفن بالوقود من خالل 3 اأر�صفة بحرية تقوم ال�رشكة 
باإن�صائها �صمن امل�رشوع ل�صتقبال ناقالت حتى 120 األف طن �صاكن اإ�صافة اإىل 4 مرا�صي ملواعني متوين ال�صفن 

)البارجات( لتزويد ال�صفن بالوقود داخل وخارج امليناء، علًما باأن امل�رشوع �صوف يتم ا�صتكماله على  عدة مراحل.

بني  البرتولية  املنتجات  جتارة  حلركة  ال�صائل  ال�صب  منتجات  تخزين  خدمات  بتوفري  امل�رشوع  يقوم  و�صوف 
الأبي�س  البحر  واأ�صواق  الأو�صط  وال�رشق  الأق�صى  ال�رشق  اأ�صواق  احتياجات  تلبية  بغر�س  والغرب  ال�رشق 
املتو�صط. كما يهدف امل�رشوع اإىل تقدمي  خدمة متوين ال�صفن بالوقود اأثناء انتظارها للمرور عرب قناة ال�صوي�س 
من  �صنوًيا متثل %10  �صفينة  األف   20 من  اأكرث  بها  والتي مير  القناة  به  تتميز  الذى  الفريد  للموقع  ا�صتغالل 

التجارة العاملية املنقولة بحرًا وحواىل 22% من جتارة احلاويات بالعامل.

�سركة م�سرق
م�رش  يف  نوعها  من  حمطة  اأول  وت�صغيل  لإقامة  م�رشق  �رشكة  بتاأ�صي�س  القلعة  قامت 
الدعم  اأن�صطة  من  وغريها  البرتولية  املنتجات  وتداول  تخزين  اأن�صطة  يف  متخ�ص�صة 
على  ال�رشكة  ح�صلت  حيث  بو�صعيد،  �رشق  مبيناء  ال�صفن  متوين  وخدمات  اللوجي�صتي 
اأر�س مب�صاحة 210 األف مرت مربع بنظام حق النتفاع يف موقع اإ�صرتاتيجي على مقربة 
اإىل تعظيم ا�صتفادة م�رش من احلجم الهائل  من مدخل قناة ال�صوي�س. ويهدف امل�رشوع 

حلركة املالحة ال�صنوية يف القناة.



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(ASCOM)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(ASCEC Holding)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Mashreq)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(ERC)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Tawazon)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(TAQA Arabia)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Africa Railways)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Nile Logistics)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Gozour)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Wafra)

 ملكية
�سركة القلعة

توزيع الطاقة
القطاع ال�سناعي

م�سر

%10
من حركة التجارة 

العاملية املنقولة بحًرا 
متر عرب قناة ال�سوي�س

%22
من حركة جتارة 

احلاويات بالعامل تتوقف 
للرتانزيت يف قناة 

ال�سوي�س

تاريخ ال�ستثمار 
مار�س 2007

نوع ال�ستثمار

م�سروعات 
حديثة الن�ساأة
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بارجات النقل النهري 
التي دخلت اخلدمة

45 5.9
�سايف الإيرادات بال�سنت الأمريكي 

عن كل طن / كم | �سكك حديد

455.7
اإيرادات قطاع النقل 

)مليون جم( يف عام 2012
PERCENT OF TOTAL GROUP 

REVENUES FY11 VS FY12 
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تعكف ا�صتثمارات �صركة القلعة يف قطاع النقل النهري و�صبكات ال�صكك احلديدية على اإقامة منظومة متكاملة 
باأ�صعار منا�صبة، �صعًيا  اللوجي�صتي عالية اجلودة  النقل والدعم  القادرة على توفري حلول  امل�صروعات  من 

لدعم م�صاعي النمو املحلي والإقليمي، وتذليل العقبات التي تعوق حركة التجارة البينية يف اأفريقيا.

طفرة  حتقيق  يف  للم�صاهمة  حمدودة  غري  باإمكانيات  احلديدية  ال�صكك  قطاع  يف  القلعة  ا�صتثمارات  وتتميز 
اقت�صادية هائلة يف اأفريقيا، نظًرا لرتفاع تكلفة النقل يف �صرق اأفريقيا اإىل اأعلى امل�صتويات حول العامل ب�صبب 
ال�صكك  بوا�صطة  النقل  م�صروعات  ت�صاهم  اآخر  جانب  وعلى  بال�صاحنات.  الربي  النقل  على  املكثف  العتماد 
ومعدلت  الت�صغيل  كفاءة  على  اعتماًدا  اأفريقيا  �صرق  يف  النقل  تكلفة  من   %35 حوايل  خف�س  يف  احلديدية 
اإيجاًبا على امل�صروعات ال�صناعية والتجارية والزراعية، بقدر ما يرجع  الوقود، وهو ما ينعك�س  ا�صتهلك 

بالفائدة املبا�صرة على خمتلف �صرائح امل�صتهلكني.

وحققت ا�صتثمارات �صركة القلعة طفرة ملحوظة على مدار ال�صنوات القليلة املا�صية يف جمال النقل النهري 
والدعم اللوجي�صتي واإدارة املوانئ النهرية، حيث ا�صتفادت ال�صركة من التطورات الكلية التي طراأت على 
امل�صهد القت�صادي يف ال�صوق امل�صري على خلفية التوجه احلكومي نحو حترير قطاع الطاقة وخف�س الدعم 
البدائل  درا�صة  اإىل  وامل�صانع  ال�صركات  وحتول  الوقود  تكلفة  ارتفاع  عليه  يرتتب  مما  تدريجية،  ب�صورة 
لنقل  الأمثل  الختيار  النهري  النقل  م�صروعات  اأ�صبحت  وبذلك  وال�صحن.  النقل  لأن�صطة  املتاحة  العملية 
الب�صائع، نظًرا لكفاءة ا�صتهلك الوقود ولكْوِنها �صديقة للبيئة، علًما باأن قدرة البارج الواحد تعادل حمولة 

45 �صاحنة بربع العادم فقط.

هذه  تتميز  النهري،  والنقل  احلديدية  ال�صكك  م�صروعات  بها  حتظى  التي  القت�صادية  املميزات  جانب  واإىل 
با�صتخدام  التقليدية  النقل  باأن�صطة  مقارنة  الكربون  انبعاثات  معدل  يف  امللحوظ  بالنخفا�س  امل�صروعات 

ال�صاحنات الربية.

قطاع النقل 

2009
القلعة ت�سرتي ح�سة من 
اأ�سهم �سركة �سيلتام ريل 
وايز )امل�ساهم الرئي�سي 

يف �سكك حديد ريفت 
فايل(.

2006
تاأ�سي�س �سركة نايل 

لوجي�ستيك�س التي تعد 
باكورة ا�ستثمارات القلعة 

يف قطاع النقل والدعم 
اللوجي�ستي.

2010
ال�سركة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية تفتتح اأول ميناء نهري 

يف طنا�س )20 كم جنوب القاهرة( وتبداأ تنفيذ عقد اإ�سرتاتيجي 
لنقل �سحنات القمح ل�سالح ال�سركة العامة لل�سوامع والتخزين.

اتفقت �سركة القلعة و�سركة تران�سن�سوري )اإحدى ال�سركات 
امل�ساهمة يف ريفت فايل( على تطبيق برنامج اإعادة الهيكلة الذي 

يت�سمن تو�سعات راأ�سمالية قيمتها 250 مليون دولر اأمريكي.

�سركة نايل كارجور تت�سلم اأول دفعة من اأ�سطول بارجات النقل 
النهري ال�سديقة للبيئة.

2011
�سكك حديد ريفت فايل تنجح يف تاأمني 

ت�سهيالت ائتمانية بقيمة 164 مليون 
دولر اأمريكي من اأبرز املوؤ�س�سات املالية 

الدولية.

املوؤ�س�سات ال�ستثمارية الدولية الرائدة 
توافق على ا�ستثمار اأكرث من 120 مليون 

دولر اأمريكي يف �سركة اأفريكا ريل وايز.

2012
نايل كارجو تبداأ ت�سغيل الأونا�س 

العائمة يف ميناء الإ�سكندرية لدعم 
حركة الب�سائع املتداولة بامليناء 

وتطوير خدمات النقل النهري 
بال�سوق امل�سري. 

2013
�سركة ريفت فايل تنتهي من تركيب 

املرحلة الأويل من نظام الإ�سارات 
والتحكم املركزي )GPS(، وهو 

التطور الأبرز يف تاريخ خط ال�سكك 
احلديدية البالغ من العمر 100 عام.
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مليون دولر اأمريكي(، مع تطوير اأنظمة الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات التي ت�صمل تركيب اأنظمة الإ�صارات 
والتحكم املركزي )10 مليون دولر اأمريكي(.

فيما اأحرزت ال�رشكة تقدًما ملحوًظا بربنامج التو�صعات ال�صتثمارية عرب توظيف دفعة اأولية من حزمة القرو�س 
خالل �صهر دي�صمرب 2012، واأخرى يف يناير 2013، لإمتام اأعمال ا�صتبدال الق�صبان املتهالكة بطول 70 كم يف 
املناطق الأكرث خطورة بني ميناء مومبا�صا والعا�صمة الكينية نريوبي، واإحالل عدد من الكباري التي ل تتوافق 
مع معايري الأمن وال�صالمة يف اأوغندا باأخرى جديدة تطابق املوا�صفات الدولية، ف�صاًل عن تعزيز اأ�صطول العربات 
امل�صتخدمة مبا يقرب من 1600 عربة اإ�صافية عرب جتديد 40 عربة �صهرًيا، وتركيب اأنظمة الإ�صارات والتحكم 

 .GPS املركزي

تتوقع الإدارة حتقيق اأداًء قوًيا خالل الن�صف الثاين من عام 2013، يف �صوء حت�صن الأو�صاع ال�صوقية يف كينيا 
عقب انتهاء النتخابات العامة يف هدوء، ف�صاًل عن تطبيق اإ�صرتاتيجية الت�صويق اجلديدة التي ت�صمل مزيًدا من 

.)take-or-pay( الهتمام بالعقود اجلديدة حتت نظام

تطور اأن�سطة ال�سركة 
التو�صعات  برنامج  �صمن  العام  مدار  على  املقررة  ال�صيانة  اأعمال  يف  كبرًيا  �صوطًا  وايز  ريل  اأفريكا  قطعت 

ال�صتثمارية املزمع تنفيذه يف غ�صون خم�س �صنوات بقيمة 287 مليون دولر اأمريكي. 

قامت ال�رشكة با�صتبدال الأجزاء املتهالكة واملنحنيات القدمية على طول 140 كم، بالإ�صافة اإىل جتديد القطارات 
وجتديد  اإحالل  مع   ،)GPS( املركزي  والتحكم  الإ�صارات  اأنظمة  وتركيب  عام،   100 قرابة  العمر  من  البالغة 
العربات واجلرارات يف الور�س التابعة لل�رشكة يف نريوبي وكامبال. وقد �صاهم ذلك يف زيادة �رشعة عمليات النقل 
وخف�س معدلت احلوادث. وبحلول فرباير 2013 قامت ال�رشكة بت�صغيل ما يقرب من 345 عربة مت �صيانتها 

و260 عربة اإ�صافية مت جتديدها بالكامل.

اإعادة التاأهيل، والتي  اأمريكي لتمويل خطة العام الأول من برنامج  وقامت ال�رشكة بر�صد 69.3 مليون دولر 
ت�صمل تركيب خطوط حديدية جديدة بطول 140 كم )29.3 مليون دولر اأمريكي(، وحتقيق زيادة تتجاوز %50 
اإ�صافية )اأكرث من 9.5  اأمريكي(، وت�صغيل 600 عربة  بقدرة اجلرارات امل�صتخدمة حالًيا )19.4 مليون دولر 

 �سركة
اأفريكا ريل وايز

اأفريكا ريل وايز هي ال�رشكة ال�صتثمارية التابعة للقلعة يف قطاع ال�صكك احلديدية باأفريقيا. 
وت�صم ا�صتثمارات اأفريكا ريل وايز ح�صة 51% يف �رشكة �صكك حديد ريفت فايل، والتي 
طوله  البالغ  احلديدية  ال�صكك  خط  وت�صغيل  لإدارة  عامًا   25 ملدة  ح�رشيًا  امتيازًا  متتلك 
الأوغندية  والعا�صمة  بكينيا  الهندي  املحيط  على  مومبا�صا  ميناء  بني  ويربط  كم   2.352

كامبال مرورًا باملناطق الداخلية يف كل من كينيا واأوغندا. 

النقل
القطاع ال�سناعي

كينيا، اأوغندا
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املوانئ النهرية التي يتم تطويرها على طول املجرى املالحي لنهر النيل من مدينة الإ�صكندرية اإىل �صعيد م�رش، 
وخا�صة حمافظات بني �صويف واملنيا واأ�صوان.

اإعالن ال�رشكة الوطنية لإدارة  األف مرت مربع بالتوازي مع  وجاء ت�صغيل ميناء طنا�س الذي تبلغ م�صاحته 27 
املوانئ النهرية عن بدء عقدها مع الهيئة العامة لل�صوامع والتخزين لنقل حوايل 2 مليون طن �صنويًا من القمح 

على امتداد نهر النيل ملدة خم�س �صنوات.

وقامت ال�رشكة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية با�صتكمال 85% من اأعمال الإن�صاء مبيناء النوبارية يف الإ�صكندرية 
متار�س  ال�رشكة  باأن  علًما  اجلديد،  املنيا  ميناء  من  الأوىل  املرحلة  اأعمال  من   %90 اإمتام  عن  ف�صاًل  الآن،  حتى 
عملياتها موؤقًتا من خالل مر�صى م�صتاأجر يف حمافظة بني �صويف، واإحدى املوانئ املخ�ص�صة لال�صتخدام العام يف 
حمافظة دمياط. كما قامت ال�رشكة بتوقيع اتفاقية لبناء مر�صى خا�س يف حمافظة اأ�صيوط ل�صالح �رشكة �صيميك�س 

املتخ�ص�صة يف �صناعة الأ�صمنت.

وعلى �صعيد اآخر، تعمل �رشكة نايل بارجز للنقل النهري و�رشكة احللول املتكاملة الوطنية للنقل النهري على 
اأ�صواق ال�صودان وجنوب ال�صودان، وذلك با�صتخدام  طرح �صبكة خدمات النقل النهري والدعم اللوجي�صتي يف 
البارجات النهرية متعددة الأغرا�س )ت�صمل البارجات الدافعة واملدفوعة( واأحد املوانئ املتميزة يف مدينة كو�صتي 
الواقعة على بعد 300 كم جنوب اخلرطوم. وتقوم نايل بارجز حالًيا بت�صغيل خط مالحي يف جنوب ال�صودان لنقل 

الب�صائع واملنتجات الغذائية والبرتولية.

وتخطط نايل لوجي�صتيك�س خالل ال�صنوات املقبلة اإىل موا�صلة التو�صع باأ�صطول البارجات النهرية من اأجل تلبية 
، فيما تعمل الإدارة حالًيا على اإجراء  الطلب املتزايد على خدمات النقل داخل جنوب ال�صودان اأو بني الدولتنينْ

اأعمال التجديد ال�صاملة ملجموعة من البارجات عرب ا�صتبدال املحركات املتهالكة ل�صتيفاء املعايري الدولية.

تطور اأن�سطة ال�سركة
تقوم �رشكة نايل كارجو ببناء وت�صغيل اأ�صطول من بارجات النقل النهري ال�صديقة للبيئة واملوفرة يف ا�صتهالك 
الوقود، وتغطي عمليات ال�رشكة املجرى املالحي النهري من �صمال م�رش اإىل جنوبها، حيث بداأت الن�صاط يف عام 

2008 باأ�صطول مكون من 31 وحدة جمددة بالكامل )طول 50 مرت(.

وخالل عام 2012، قامت ال�رشكة با�صتالم اثنني من البارجات الدافعة )طول 30 مرت(، و�صتة بارجات مدفوعة 
)طول 70 مرت( واثنني من البارجات املدفوعة )طول 50 مرت( لريتفع بذلك اأ�صطول �رشكة نايل لوجي�صتيك�س من 
بارجات النقل النهري اإىل 45 وحدة. وتتوقع ال�رشكة ا�صتالم ثالث وحدات جديدة من البارجات املتعاقد على 
بنائها مع �رشكة تر�صانة الإ�صكندرية خالل الن�صف الثاين من عام 2013، ف�صاًل عن ا�صتالم وحدة دافعة جديدة 

واأخرى مدفوعة من �رشكة املقاولني العرب قبل نهاية العام اجلاري. 

وتخطط ال�رشكة كذلك للتعاقد مع �رشكات اأوروبية وتر�صانات حملية من اأجل بناء العدد املتبقي من بارجات نايل 
كارجو، حيث ت�صعى ال�رشكة للتحكم باأ�صطول ي�صم 70 وحدة نهرية، علمًا باأن البارجات احلالية تقدم خدمات 

نقل احلاويات والب�صائع ال�صب ملجموعة فريدة ومتنوعة من العمالء وال�رشكات الزراعية وال�صناعية.

وجنحت نايل كارجو يف تنويع قنوات الإيرادات من خالل توقيع اتفاقية مع م�صلحة اجلمارك واإدارة احلجر 
ال�صحي مبيناء الإ�صكندرية، تقوم مبوجبها با�صتخدام الأونا�س العائمة يف رفع منتجات ال�صب ال�صائل، وذلك 

بقدرة مناولة ت�صل اإىل 15 األف طن يومًيا – اأي ما يعادل 3 مليون طن �صنوًيا.

ومن جانب اآخر، اأعلنت ال�رشكة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية عن بدء ت�صغيل ميناء طنا�س النهري يف القاهرة 
اإىل توفري حزمة من خدمات نقل و�صحن وتداول  الكربى خالل الربع الأول من عام 2010. ويهدف امل�رشوع 
الب�صائع واحلاويات، حيث اأ�صبح اأحد املراكز الرئي�صية  خلدمات الدعم اللوجي�صتي بعد اإ�صافته اإىل جمموعة 

�سركة نايل 
لوجي�ستيك�س
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 م�سر، ال�سودان،
جنوب ال�سودان

النيل،  لنهر  الفريدة  التناف�صية  املميزات  توظيف  على  لوجي�صتيك�س  نايل  �رشكة  تعمل 
ا�صتهالك  يف  – املوفرة  النهري  النقل  م�رشوعات  من  متكاملة  �صبكة  اأكرب  اإقامة  بغر�س 
الوقود – وتقدمي باقة فريدة من خدمات الدعم اللوجي�صتي واإدارة املوانئ النهرية للعمالء 
م�رش  يف  والت�صدير  ال�صترياد  و�رشكات  وال�صناعية  الزراعية  امل�رشوعات  اأ�صحاب  من 
للعمالء  اخلدمة  معايري  اأعلى  توفري  على  ال�رشكة  وتعمل  ال�صودان.  وجنوب  وال�صودان 
من خالل خم�س �رشكات فرعية تابعة، وهي �رشكة نايل كارجو، وال�رشكة الوطنية لإدارة 
املوانئ النهرية، و�رشكة احللول املتكاملة الوطنية للنقل النهري، و�رشكة نايل بارجز للنقل 

النهري، و�رشكة اأ�صطول للنقل الربي.

النقل
القطاع ال�سناعي
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قطاع الأغذية

2009
الر�سيدي امليزان تبداأ عمليات الإنتاج 

يف اأحدث م�سانع املربى و�سل�سلة 
الطماطم مبنطقة ال�سرق الأو�سط 

واأفريقيا بتكلفة 30 مليون جم.

الر�سيدي امليزان تنجح يف اإمتام 
�سفقة �سراء 75% من �سركة 

امل�سرف وهي ال�سركة ال�سودانية 
الرائدة يف اإنتاج احلالوة الطحينية 

والب�سكويت والدقيق.

2009
مزارع دينا حت�سل على ت�سهيالت ائتمانية 

بقيمة 200 مليون جنيه لت�سريع وترية 
اخلطط التو�سعية، والتي ت�سمل �سراء 

روؤو�س اأبقار جديدة  بهدف تنمية القطيع 
واإن�ساء حمطات الألبان املتطورة.

جمموعة جذور ت�سرتي �سركة النيل 
لل�سناعات الغذائية )اإجنوي( - اإحدى 

ال�سركات امل�سرية الرائدة يف جمال 
ت�سنيع منتجات الع�سائر والألبان.

2008
القلعة تبداأ ال�ستثمار 

يف قطاع الإنتاج 
الزراعي بال�سودان، 

وحت�سل على حق انتفاع 
ملدة 30 عاًما على اأرا�ٍس 

زراعية تبلغ م�ساحتها 
254 األف فدان بالقرب 

من مدينة كو�ستي، 
ويطل 37 كيلو مرت منها 

على النيل مبا�سرًة.

2007
تاأ�سي�س جمموعة 

جذور لت�سبح 
ال�سركة ال�ستثمارية 

التابعة يف قطاع 
الزراعة وال�سناعات 

الغذائية، بالتزامن 
مع ال�ستحواذ على 
مزارع دينا و�سركة 

الر�سيدي امليزان.

2010
جمموعة جذور توؤ�س�س ال�سركة 

ال�ستثمارية ملنتجات الألبان، 
بالتوازي مع قيام مزارع دينا بافتتاح 

خط ت�سنيع احلليب املب�سرت.

مزارع دينا تفتتح �سل�سلة جديدة 
من منافذ التجزئة لتوفري منتجات 

الألبان واللحوم عالية اجلودة 
للم�ستهلكني يف جميع اأنحاء 

اجلمهورية.

2012
�سركة القلعة ترفع ح�ستها يف �سركة وفرة ال�سودانية اإىل %99.9.

الر�سيدي امليزان ت�ستحوذ على احل�سة املتبقية يف �سركة امل�سرف 
وترفع ح�ستها اإىل %100 

مزارع دينا توؤّمن قر�س بقيمة 92 مليون جم لتمويل الأعمال املدنية 
و�سراء املعدات والآلت وا�سترياد 2000 راأ�س من اأجود �ساللت الأبقار 
بهدف تنمية من�ساآت قطاع الألبان ورفع الطاقة الإنتاجية من احلليب 

اخلام، مع متويل �سراء 400 بقرة اإ�سافية من التدفقات النقدية 
اخلا�سة بال�سركة.

2011
�سركة وفرة تنتهي 

من بيع اأول حم�سول 
جتاري من القمح 

على م�ساحة ثالثة 
اآلف فدان ب�سعر 

450 دولر اأمريكي 
للطن، متجاوًزا 

ال�سعر امل�ستهدف 
مببلغ 100 دولر 

اأمريكي للطن.

6996
اإجمايل الأرا�سي املزروعة 

يف م�سر )بالفدان(

14927
 عدد قطيع الأبقار

مبزارع دينا

1109.4
 اإيرادات جمموعة جذور

)مليون جم(
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 احل�سة من
اإجمايل الإيرادات

متثل منظومة الأمن الغذائي واحدة من اأهم الق�صايا احلياتية التي ت�صغل اهتمام املواطنني يف م�صر وكافة اأنحاء 
املنطقة، حيث يتطلب قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية املزيد من ال�صتثمارات يف جمالت متعددة ت�صمن 

توفري الغذاء ال�صحي والآمن باأ�صعار منا�صبة مع مواكبة النمو ال�صكاين املطرد يف اأفريقيا وال�صرق الأو�صط.

اأبرز  اإقامة امل�صروعات ال�صتثمارية املتكاملة يف قطاع الأغذية، وت�صعى للتغلب على  تعمل �صركة القلعة على 
التحديات التي تواجه تطور امل�صروعات الزراعية والغذائية يف م�صر واملنطقة من ندرة اخلربات الإدارية وحمدودية 
امل�صروعات ال�صخمة و�صعف التمويل. وتعمل م�صروعات القلعة على تر�صيخ مكانتها التناف�صية بال�صوق من خلل 
جمموعة من املنتجات الرائجة عالية اجلودة التي تنتجها �صركاتها التابعة يف قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية، 
حيث تتنوع هذه املنتجات بني الطحينة واحللوة الطحينية من �صركة الر�صيدي امليزان، واحلليب الطازج ومنتجات 

الألبان واللحوم من �صركة مزارع دينا، اإىل جانب ت�صنيع الع�صائر الطبيعية ومنتجات الألبان من �صركة اإجنوي.

وتركز �صركة القلعة اأي�ًصا على اإقامة امل�صروعات الزراعية ال�صخمة يف ال�صودان وجنوب ال�صودان �صمن خطة 
متكاملة ل�صت�صلح وزارعة اأرا�ٍس تربو م�صاحتها على 500 األف فدان. وتهدف هذه امل�صروعات اإىل امل�صاهمة 
الفعالة يف تدعيم منظومة الأمن الغذائي، ومواكبة منو ال�صتهلك املحلي على املدى الطويل، وتقلي�س فاتورة 
اإىل  الفائ�س من املنتجات ذات القيمة امل�صافة  الواردات الزراعية، مع توفري املحا�صيل الأ�صا�صية  وت�صدير 
الأ�صواق الإقليمية والعاملية. ويعتمد منوذج ال�صركة على اإقامة امل�صروعات الزراعية ال�صخمة التي تعد الأ�صلوب 
الأمثل والأكرث ا�صتدامة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، مع توفري الأرا�صي الزراعية وحلول الري املتكاملة – التي 

تاأتي على راأ�س اأولويات ال�صركة – اإىل اأبناء املجتمع املحلي.

وحتر�س �صركة القلعة منذ ن�صاأتها يف عام 2004 على تر�صيد ا�صتهلك املوارد، وخا�صة املياه، �صعًيا ملواجهة 
التحديات وال�صعوبات التي ت�صهدها املنطقة ويف مقدمتها التغريات املناخية ون�صوب املوارد الطبيعية. ويف هذا 
ال�صدد، تلتزم مزارع دينا على �صبيل املثال بتطبيق منوذج يحتذى به يف تر�صيد املوارد من خلل توظيف اأنظمة 

الري الأكرث كفاءة لزراعة 10 اآلف فدان يف م�صر.
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وجتدر الإ�صارة اإىل اأن مزارع دينا تعد من اأبرز �رشكات اإنتاج اخل�رشوات والفاكهة حيث متتد مزارعها على 
م�صاحة 10 اآلف فدان.

وعلى �صعيد مت�صل، متتلك مزارع دينا واحدة من اأكرث العالمات التجارية رواًجا يف �صوق منتجات الألبان منذ 
افتتاح م�صنع احلليب املب�صرت يف عام 2010. وبلغت ح�صة ال�رشكة 60% من �صوق احلليب اعتباًرا من دي�صمرب 
2012، ف�صاًل عن منو معدلت اإنتاج الزبادي اإىل 40 األف كوب يومًيا، مقارنة مع 300 كوب فقط وقت �رشاء 

ال�رشكة.

ومن جانب اآخر، �صاهمت اأعمال التجديد ال�صاملة مب�صنع �رشكة اإجنوي – اإحدى ال�رشكات الرائدة يف ت�صنيع 
منتجات الألبان والع�صائر بال�صوق امل�رشي – يف تعايف معدلت املبيعات منذ اأواخر الربع الثالث وحتى نهاية 
اإ�رشاف جمموعة جذور على طرح العبوة اجلديدة حجم 250 مليلرت ذات الت�صميمات  العام. وتزامن ذلك مع 
اجلذابة وال�صعار املميز ل�رشكة اإجنوي يف مطلع الربع الأخري من عام 2012، وهو ما �صاهم يف خروج ال�رشكة من 
اأزمة انخفا�س املبيعات خالل عام 2011، وما حلق بها من حتديات ت�صغيلية خالل الن�صف الأول من عام 2012. 

التعبئة  ماكينة  تركيب  عرب   )Tetra Fino( الإنتاج  خلط  الإنتاجية  الطاقة  زيادة  من  كذلك  ال�رشكة  وانتهت 
لدعم  ا�صتثمارات جديد  ال�رشكة مبعدل 74% و�صخ  مبيعات  زيادة  عام 2013  ت�صتهدف خطط  اجلديدة، حيث 
اأجل  من  العمليات  ومرونة  كفاءة  حت�صني  و�صبل  اآليات  درا�صة  على  ال�رشكة  وتعكف  العامل،  املال  راأ�س  دورة 

ا�صتعادة ريادة ال�صوق مرة اأخرى.

وت�صعى جمموعة جذور اإىل خلق كيان موحد لال�صتفادة من مميزات اقت�صاديات احلجم وتوظيف فر�س التكامل 
�رشورة  الإدارة  وترى  دينا.  ومزارع  اإجنوي  �رشكة  من  كاًل  ت�صم  التي  الألبان  م�رشوعات  بني  الإ�صرتاتيجي 
الهتمام بهذا النوع من التكامل نظًرا للتحديات التي تواجه قطاع ال�صناعات الغذائية وتاأثري التباطوؤ القت�صادي 
الراهن، ومع ذلك ت�صتبعد تراجع مبيعات ال�صلع الغذائية الأ�صا�صية مثل احلالوة واحلليب واجلنب بنف�س معدل 

تباطوؤ الأداء القت�صادي ب�صكل عام.

تطور اأن�سطة ال�سركة 
ال�رشكة،  تاريخ  اأعلى مبيعات يف  نتائج قيا�صية خالل عام 2012، حيث �صجلت  امليزان  الر�صيدي  حققت �رشكة 
واحتفظت ب�صدارة اأ�صواق احلالوة والطحينة بح�صة �صوقية بلغت 57% و66% على التوايل، ف�صاًل عن احتالل 

املرتبة الثالثة ب�صوق املربى يف م�رش اعتباًرا من �صهر نوفمرب 2012.

وقامت الر�صيدي امليزان خالل عام 2012 بطرح عدد من املنتجات اجلديدة التي لقت ا�صتح�صان اجلمهور يف 
ت�صنيع  بقطاع  اأعمالها  تنمية  على  ال�رشكة  عملت  كما  �صربيد.  وحالوة  �صربيد  �صيكولتة  مثل  واملنطقة،  م�رش 
املربى وال�صتحواذ على ح�صة �صوقية تبلغ 11% يف م�رش، مع التو�صع يف الأن�صطة الت�صديرية اإىل اأكرب حمالت 

التجزئة يف الوليات املتحدة واليابان والأ�صواق الأفريقية. 

فيما انخف�صت اإيرادات �رشكة امل�رشف ال�صودانية خالل عام 2012 تاأثًرا بانخفا�س قيمة اجلنية ال�صوداين يف 
الربع الثاين وتباطوؤ الن�صاط الإنتاجي خالل الن�صف الثاين من العام، علًما باأن ال�رشكة تعد اأكرب منتج للحالوة 

الطحينية يف ال�صوق ال�صوداين. 

األبان تابعة للقطاع اخلا�س بالدولة، جنحت  ورجوًعا اإىل ال�صوق امل�رشي حيث متتلك مزارع دينا اأكرب مزرعة 
ال�رشكة يف تاأمني ت�صهيالت ائتمانية لتمويل اخلطط التو�صعية الهادفة اإىل تطوير من�صاآت قطاع الألبان، واإقامة 
حمطات حلب حديثة، مع ا�صترياد 2000 راأ�س من الأبقار وتو�صعة العنابر املخ�ص�صة لها، بالإ�صافة اإىل متويل 
�رشاء 400 راأ�س اأخرى با�صتخدام التدفقات النقدية اخلا�صة بال�رشكة. وقامت مزارع دينا با�صتالم األف راأ�س 
من الأبقار امل�صتوردة خالل عام 2012، لي�صل عدد قطيع الأبقار اإىل 14.927 األف بقرة – ت�صمل 6689 بقرة 

حالبة – يف نهاية العام.

األف طن من احلليب الطازج يف عام 2013،  اإىل 73  وت�صاهم هذه اخلطط التو�صعية يف زيادة الطاقة الإنتاجية 
علًما  املحلي،  ال�صوق  يف  التوريدات  فجوة  و�صد  امل�صتهلكني  جمهور  احتياجات  تلبية  اإىل  ال�رشكة  ت�صعى  حيث 
اإنتاجها.  اإىل غريها من كربى ال�رشكات املحلية التي يدخل احلليب �صمن مكونات  باأنها تقوم بتوريد احلليب 

ICDP
ال�ستثمارية ملنتجات الألبان

جمموعة جذور
تقدم جمموعة جذور منوذًجا متميًزا لبناء امل�رشوعات الزراعية والغذائية الناجحة، حيث 
تتكامل عمليات املجموعة يف م�رش واملنطقة بني ثالثة اأن�صطة رئي�صية هي اأن�صطة الإنتاج 
الدوران.  �رشيعة  ال�صتهالكية  الغذائية  وال�صلع  الألبان،  منتجات  وت�صنيع  الزراعي، 
�رشكة  هي  الرائدة  ال�رشكات  من  عددًا  م�رش  يف  جذور  جمموعة  ا�صتثمارات  وت�صم 
اإجنوي،  و�رشكة  دينا(،  )مزارع  الزراعية  لال�صتثمارات  دينا  و�رشكة  امليزان،  الر�صيدي 
التابع  الت�صويق  ذراع  )وهي  الألبان  ملنتجات  ال�صتثمارية  وال�رشكة  امل�رشيني،  و�رشكة 

ل�رشكة مزارع دينا(، بالإ�صافة اإىل �رشكة امل�رشف يف ال�صودان.

م�سر، ال�سودان
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وقد تعر�صت الأرا�صي الزراعية التابعة ل�رشكة كونكورد ملوجة في�صانات اأدت اإىل ت�صبعها باملياه، وهو ما اأثر �صلًبا على 
املحا�صيل املزروعة خالل مو�صم الأمطار يف عام 2012؛ الأمر الذي �صلط ال�صوء على اأهمية اإجراء تعديالت جوهرية يف 
اآليات واأ�صاليب جتهيز الأرا�صي للزراعة من اأجل تفادي تكرار هذه الأحداث يف امل�صتقبل. وواجهت ال�رشكة املزيد من 
التحديات خالل عام 2012 بعد فقدان جزء من املحا�صيل، حيث قامت ال�رشكة بزراعة 2500 فدان من حبوب الذرة 
وال�صورجام واحلم�س وعباد ال�صم�س يف مطلع مو�صم 2012- 2013، غري اأن الرتفاع ال�صديد يف درجات احلرارة 

طوال املو�صم انعك�س �صلًبا على اإنتاجية املحا�صيل املزروعة، با�صتثناء حبوب ال�صورجام وعباد ال�صم�س.

الإدارة  اأن  غري  ال�صودان،  وجنوب  ال�صودان  دولتينْ  بني  ال�صيا�صية  بالتوترات  كذلك  ال�رشكة  عمليات  وتاأثرت 
توا�صل  ، يف حني  الدولتنينْ ال�صالم وفتح احلدود بني  اتفاقية  الزراعية يف �صوء  با�صتكمال م�رشوعاتها  متفائلة 
اأ�صعار احلبوب الرتفاع باأ�صواق املنطقة، لت�صجل اأ�صعار ال�صورجام ما يعادل 950 دولر للطن )ت�صليم املزرعة(.

ومت�صي ال�رشكة يف و�صع اخلطط التنفيذية اخلا�صة بامل�رشوع الهند�صي الذي يهدف اإىل حماية نحو األف فدان 
الذرة وال�صورجام. ويت�صمن  املياه بالكامل متهيًدا لزراعة حبوب  الفي�صانات، و�صمان امت�صا�س  اأ�رشار  من 
فدان   500 لزراعة  الالزمة  املياه  وتوفري  الإنتاج،  منوذج  تطوير  يف  للم�صاهمة  احلديثة  الري  اآليات  امل�رشوع 

باحلبوب الزراعية خالل مو�صم اجلفاف 2013 – 2014. 

وجدير بالذكر اأن �رشكة القلعة قامت بزيادة ح�صتها يف �رشكة وفرة اإىل 99.9% يف مطلع عام 2012، عرب حتويل 
املديونية امل�صجلة على ال�رشكة اإىل ح�صة ملكية يف اأ�صهم راأ�صمالها.

تطور اأن�سطة ال�سركة
ا�صتك�صاف  باملنطقة عرب  الزراعي  الإنتاج  ال�صتثمارية يف قطاع  ال�رشكات  اأكرب  اإىل  للتحول  تتطلع �رشكة وفرة 
املزيد من فر�س ال�صتثمار الإقليمية التي تتكامل مع م�رشوعاتها احلالية يف دولتينْ ال�صودان وجنوب ال�صودان.

ملدة  انتفاع  عقود  على  ح�صلت  حيث  كو�صتي،  مدينة  قرب  الزراعية  القلعة  ا�صتثمارات  �صابينا  �رشكة  وت�صم 
30 عامًا قابلة للتجديد مل�صاحة 324 األف فدان من الأرا�صي الزراعية الواقعة بولية النيل الأبي�س على بعد 
300 كيلومرت جنوب اخلرطوم، وتطل 37 كيلومرت منها على نهر النيل مبا�رشًة. وقامت ال�رشكة بتخ�صي�س 
جزء من الأرا�صي التابعة لها لزراعة ق�صب ال�صكر، مع ا�صتغالل اجلزء املتبقي يف زراعة خمتلف املحا�صيل 

النقدية.

وح�صلت �رشكة كونكورد على عقود انتفاع لقرابة 250 األف فدان من الأرا�صي الزراعية بالقرب من مدينة بانتيو 
ال�صودان مدينة  تقريبًا �صمال عا�صمة جنوب  بعد 600 كم  تقع على  ال�صودان، والتي  الوحدة يف جنوب  بولية 
جوبا، علًما باأن اأرا�صي �رشكة كونكورد تقع على م�صافة قريبة من امليناء النهري اململوك ل�رشكة كري مارين، اأحد 

م�رشوعات القلعة يف قطاع النقل النهري والدعم اللوجي�صتي بالدولة.

وخالل عام 2012، قامت �صابينا با�صتكمال التجهيزات الالزمة لزراعة 7 اآلف فدان، ف�صاًل عن زراعة حوايل 5 
اآلف فدان مبح�صول ال�صورجام، واإعادة تاأهيل البنية التحتية ل�صبكة الري يف املنطقة �صعًيا مل�صاعدة املزارعني 

املحليني يف ري م�صاحات ت�صل اإىل 10 اآلف فدان.

�سركة وفرة
�رشكة وفرة هي ال�رشكة ال�صتثمارية التابعة للقلعة يف قطاع الإنتاج الزراعي بال�صودان 
وجنوب ال�صودان. ومتتلك وفرة عقود انتفاع لأكرث من 500 األف فدان من خالل �رشكة 
جنوب  يف  فدان  األف   250( كونكورد  و�رشكة  ال�صودان(،  يف  فدان  األف   324( �صابينا 
ال�صودان(.  وتعمل هذه ال�رشكات على اإقامة امل�رشوعات الزراعية ال�صخمة يف ال�صودان 
وجنوب ال�صودان، تركيًزا على جمموعة متنوعة من املحا�صيل الزراعية مثل الذرة وعباد 

ال�صم�س وال�صورجام والأرز وخمتلف اأنواع احلبوب والبقوليات.

 ال�سودان،
جنوب ال�سودان

PERCENT OF TOTAL GROUP 
REVENUES FY11 VS FY12 
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ENJOY TONS SOLD
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  TOTAL LAND PLANTED 
IN SUDAN IN THE PERIOD
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(FEDDANS)
FY11 VS FY12 



 



RASHIDI EL-MIZAN TONS SOLD
(ALL SKUS) FY11 VS FY12









DINA FARMS TONS PRODUCED
(MILK) FY11 VS FY12









الأرا�سي املجهزة 
للزراعة )بالفدان(



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(ASCOM)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(ASCEC Holding)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Mashreq)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(ERC)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Tawazon)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(TAQA Arabia)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Africa Railways)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Nile Logistics)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Gozour)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Wafra)

 ملكية
�سركة القلعة

نوع ال�ستثمار
دمج

الأغذية
القطاع ال�سناعي

تاريخ ال�ستثمار 
�سبتمرب 2007
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2009
افتتاح م�سنع كربونات الكال�سيوم يف حمافظة 

املنيا التي حتظى باأف�سل م�ستودعات احلجر 
اجلريي حول العامل. بلغت التكلفة ال�ستثمارية 

للم�سروع 26.81 مليون دولر اأمريكي، وتبلغ 
طاقته الإنتاجية 180 األف طن �سنوًيا.

اإن�ساء �سركة اأ�سكوم بري�سيو�س ميتالز لت�سبح 
كياًنا موحًدا لالأن�سطة ال�ستك�سافية التي 

متار�سها ال�سركة.

2008
�سركة القلعة تخف�س 

ح�ستها يف اأ�سكوم من 
61.5% اإىل 49.9%، يف 

�سفقة التخارج اجلزئي 
عرب �سل�سلة العمليات 

ال�سوقية، والتي بلغت 
ح�سيلتها النقدية 45 

مليون دولر اأمريكي.

2007
اأ�سكوم تتو�سع وت�سم 
6 �سركات تابعة يف 6 
اأ�سواق خمتلفة خالل 

3 �سنوات من تاريخ 
ا�ستحواذ جمموعة 

اأ�سيك القاب�سة 
عليها.

2006
اأ�سكوم للتعدين واخلدمات 

اجليولوجية تنف�سل 
عن جمموعة اأ�سيك 

القاب�سة، وت�سبح ال�سركة 
ال�ستثمارية التابعة للقلعة 
يف قطاع التعدين، وحتديًدا 

امل�سروعات ال�ستك�سافية 
والإنتاجية للمعادن 

الثمينة واملواد ال�سناعية.

PERCENT OF TOTAL GROUP 
REVENUES FY11 VS FY12 







ACCM VOLUME SOLD 
(’000 TONS)

 FY11 VS FY12 









QUARRYING BUSINESS VOLUME 
SOLD (MN TONS)

 FY11 VS FY12 









ACCM REVENUES
 (EGP MN) FY11 VS FY12 



 



       
مبيعات ن�ساط اإدارة 
املحاجر )مليون طن(

546.1
اإيرادات قطاع التعدين 

)مليون جم(

96.5
اإيرادات �سركة اأ�سكوم لت�سنيع 

الكربونات والكيماويات )مليون جم(

%59.6
ن�سبة �سادرات اأ�سكوم لت�سنيع الكربونات 

والكيماويات من اإجمايل الإنتاج

تهدف �صركة القلعة اإىل م�صاعدة اأ�صواق القارة الأفريقية ومنطقة ال�صرق الأو�صط على تعظيم ال�صتفادة من 
املوارد الطبيعية الوفرية باأنحاء املنطقة، عرب بناء منظومة متكاملة من امل�صروعات ال�صتثمارية يف جمالت 
عديدة ت�صمل اإدارة املحاجر مل�صانع الأ�صمنت، وت�صنيع مواد البناء النظيف، وتوفري الطلب املحلي والعاملي 

على كربونات الكال�صيوم املطابق للموا�صفات الدولية، وغريها من املواد ال�صناعية ذات القيمة امل�صافة.

اهتمت ال�صركة بر�صد التطورات التي طراأت موؤخًرا على �صوق مواد البناء ال�صديقة للبيئة، حيث لحظت 
ارتفاع الطلب بقوة ملحوظة على خلفية ن�صج الوعي باأهمية التطبيق ال�صارم ل�صيا�صات تر�صيد الطاقة يف 

كافة اأنحاء العامل. 

واخلدمات  للتعدين  اأ�صكوم  ل�صركة  التابعة   – العازلة  للمواد  روك  جل�س  قامت  الأ�صا�س،  هذا  وعلى 
اجليولوجية – با�صتثمار 70 مليون دولر اأمريكي لإن�صاء م�صنع جديد يف �صعيد م�صر من اأجل تلبية الطلب 

املحلي والعاملي على مواد عزل ال�صوت واحلرارة ومكافحة احلرائق.

ت�صاهم يف  ال�صناعات، حيث  بالعديد من  الطاقة  ا�صتهلك  تر�صيد  العازلة دوًرا حمورًيا يف  املواد  تلعب هذه 
تقليل فواقد الطاقة وتر�صيد ا�صتهلك الوقود الذي يعد احرتاقه من اأبرز م�صببات ظاهرة الحتبا�س احلراري 

والتغري املناخي.

ومن جانب اآخر، تهدف �صركة اأ�صكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات اإىل اإنتاج كربونات الكال�صيوم املطحون 
بدرجات ت�صل اإىل �صديد النعومة، واملتوفرة بجودة عالية يف م�صتودعات احلجر اجلريي املتواجدة ب�صعيد 
م�صر، حيث تدخل هذه املادة ب�صورة اأ�صا�صية يف العديد من التطبيقات ال�صناعية ومنها �صناعة الدهانات 

والبوليمر والورق.

قطاع التعدين

2010
�سركة اأ�سكوم بري�سيو�س ميتالز تبداأ 

اأعمال احلفر يف امتيازات “دي�س مونتني” 
و”اأبت�سلو« مبنطقة اأ�سو�سا الواقعة على 
م�ساحة 800 كم مربع يف غرب اأثيوبيا، 

حيث اأظهرت نتائج حتليل العينات الأولية 
وجود م�ساحات غنية بالذهب واملعادن 

النفي�سة مما يعزز فر�س حتقيق اكت�ساف 
اقت�سادي هام بهذه المتيازات.

2011
م�ساعفة قدرة الطحن من 120 

األف طن اإىل 240 األف طن �سنوًيا 
بعد تاأمني قر�س بقيمة 7.3 

مليون دولر اأمريكي من البنك 
الأهلي املتحد ل�سركة اأ�سكوم.

2012
�سركة جال�س روك للمواد العازلة تفتتح 

م�سنع ال�سوف الزجاجي وال�سوف ال�سخري 
بطاقة اإنتاجية تبلغ 50 األف طن �سنوًيا، 

�سعًيا لدعم منظومة تر�سيد ا�ستهالك 
الطاقة بالأ�سواق املحلية والإقليمية 

والدولية.

مبيعات اأ�سكوم لت�سنيع الكربونات 
والكيماويات )األف طن(

PERCENT OF TOTAL GROUP 
REVENUES FY11 VS FY12 







ACCM VOLUME SOLD 
(’000 TONS)

 FY11 VS FY12 
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SOLD (MN TONS)
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احل�سة من اإجمايل 

الإيرادات
PERCENT OF TOTAL GROUP 

REVENUES FY11 VS FY12 







ACCM VOLUME SOLD 
(’000 TONS)

 FY11 VS FY12 
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يف  رئي�صي  باعتبارها مكون  املادة  تلك  على  املتزايد  الطلب  لتلبية  �صعًيا  املنتجة يف �صعيد م�رش،  المتيازات  من 
�صناعة البال�صتيك والورق والدهانات والكيماويات.

اأمريكي من  مليون دولر  بقيمة 7.3  على قر�س  والكيماويات  الكربونات  لت�صنيع  اأ�صكوم  وقد ح�صلت �رشكة 
البنك الأهلي املتحد يف مطلع عام 2012، بغر�س متويل اخلطة التو�صعية وم�صاعفة اإنتاج كربونات الكال�صيوم 
من 120 األف طن اإىل 240 األف طن �صنوًيا. وت�صمنت اخلطة اإن�صاء حمطة للطحن اجلاف تعمل بقدرة 60 األف 
طن �صنوًيا ومت ت�صغيلها يف مار�س 2013، بينما تت�صمن املرحلة الثانية توظيف تكنولوجيا الطحن الرطب للمرة 
الأوىل يف م�رش، من اأجل زيادة الطاقة الإنتاجية بواقع 48 األف طن �صنوًيا عند ت�صغيل حمطة الطحن الرطب يف 
مطلع الن�صف الثاين من عام 2013. وي�صتحوذ الإنتاج بدرجاته الناعمة و�صديدة النعومة على ن�صيب الأ�صد من 
الطاقة الإنتاجية اجلديدة، وهو ما يتيح اإنتاج 12 األف طن اإ�صايف من خالل اإدخال تعديالت على ت�صكيلة املنتجات 
احلالية، علًما باأن 50% من الطاقة الإنتاجية اجلديدة يتم ت�صديرها اإىل الهند، مع التفاو�س حالًيا لطرح الإنتاج 

اإىل كبار العمالء بالأ�صواق الأفريقية.

ومن جانب اآخر، بداأت �رشكة جال�س روك للمواد العازلة ت�صدير ال�صوف ال�صخري اإىل عدد من الأ�صواق الرئي�صية 
يف اأوروبا و�صمال اأفريقيا وجمل�س التعاون اخلليجي وتركيا عقب افتتاح م�صنعها يف مايو 2012. وبداأت ال�رشكة 
اإنتاج ال�صوف الزجاجي يف نوفمرب 2012 ليتوزع الإنتاج ال�صنوي بواقع 30 األف طن من ال�صوف ال�صخري 
دوًرا حمورًيا  الزجاجي  وال�صوف  ال�صخري  ال�صوف  منتجات  الزجاجي. وتلعب  ال�صوف  األف طن من  و20 
ا�صتهالك  تر�صيد  عرب  الطاقة  فواقد  تقليل  يف  ت�صاهم  حيث  ال�صناعات،  من  بالعديد  الطاقة  ا�صتهالك  تر�صيد  يف 
الوقود الذي ميثل احرتاقه واحًدا من اأبرز امل�صببات لظاهرة الحتبا�س احلراري والتغريات املناخية. وتدخل 
ال�صناعي، وقطاع  التربيد والتدفئة، والقطاع  واأنظمة  الإن�صاء،  اأ�صا�صية يف تطبيقات قطاع  املواد ب�صورة  هذه 

املالحة البحرية، و�صناعة ال�صيارات، والعديد من التطبيقات الزراعية.

لتنمية  ت�صعيان  والكيماويات  الكربونات  لت�صنيع  اأ�صكوم  و�رشكة  روك  جال�س  �رشكة  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
لنظام  وفقًا  تعمالن  كونهما  واجلمركية  ال�رشيبية  الت�صهيالت  من  م�صانعهما  وت�صتفيد  الت�صديرية،  الأن�صطة 

املناطق احلرة.

تطور اأن�سطة ال�سركة 
اإدارة املحاجر: جنحت اأ�صكوم يف التحول اإىل اأكرب �رشكة متخ�ص�صة يف اإدارة املحاجر مبنطقة ال�رشق الأو�صط 
و�صمال اأفريقيا على مدار العقد املا�صي، وتقوم ال�رشكة بتوفري اأكرث من 40 مليون طن �صنوًيا من املواد اخلام 

التي حتتاجها �رشكات وم�صانع الأ�صمنت، من خالل اأن�صطة اإدارة املحاجر يف م�رش وال�صودان.

التعدين: جنحت �رشكة اأ�صكوم يف التحول من اإحدى ال�رشكات اخلدمية ال�صغرية يف قطاع مواد البناء اإىل �رشكة 
قاب�صة تتحكم يف عدد من المتيازات املنتجة لرمال ال�صيليكا وح�صى البناء وغريها من املواد اخلام التي تخدم 
قطاع الإن�صاءات، وذلك �صعًيا للتو�صع على نطاق اأكرب من توريد املواد اخلام اإىل م�صانع الأ�صمنت فقط. وتقوم 
ال�رشكة حالًيا باإدارة عدد من املحاجر ال�صغرية يف م�رش اإىل جانب امتالك �رشكة متخ�ص�صة يف اإنتاج مواد البناء 

ب�صوق اجلزائر.

املعادن الثمينة: تاأ�ص�صت �رشكة اأ�صكوم بري�صيو�س ميتالز لتوحيد اأن�صطة اأ�صكوم يف جمال ا�صتك�صاف واإنتاج 
املعادن الثمينة. وتعمل ال�رشكة حالًيا باثنني من المتيازات الأثيوبية )اأ�صو�صا – 402 كم مربع / اأويرو جودير 
– 1000 كم مربع(، وامتياز اآخر يف ال�صودان ل يف�صله عن امتياز اأ�صو�صا اإل احلدود الدولية )النيل الأزرق – 

3000 كم مربع(، فيما يعك�س ثقة ال�رشكة يف فر�س حتقيق اكت�صاف واعد بتلك املنطقة.

وقد قامت �رشكة اأ�صكوم بري�صيو�س ميتالز با�صتكمال اأعمالها يف امتياز النيل الأزرق بال�صودان مع ت�صجيل نتائج 
واعدة بعد حتليل العينات الأولية، علًما باأن المتيازات الثيوبية وال�صودانية تقع �صمن منطقة الدرع العربي 

النُّوبي، وهي منطقة حديثة الكت�صاف وغنية باملعادن الثمينة مثل الذهب وغريه.

وتركز ال�رشكة حالًيا على الأن�صطة ال�صتك�صافية والإنتاجية يف امتياز اأ�صو�صا، وخا�صة مبنطقة »دي�س مونتني«، 
حيث اأظهرت نتائج حتليل العينات الأولية وجود م�صاحات غنية بالذهب واملعادن النفي�صة مما يرفع التوقعات 

اخلا�صة بتحقيق اكت�صاف اقت�صادي كبري من هذه المتيازات. 

اخلامات ال�صناعية: قامت ال�رشكة باإن�صاء م�صنع جديد لإنتاج كربونات الكال�صيوم يف عام 2009، على مقربة 

�سركة اأ�سكوم
اإحدى   )ASCM.CA كود  حتت  امل�رشية  البور�صة  يف  )املقيدة  اأ�صكوم  �رشكة  تعد 
ال�رشكات ال�صتثمارية الرائدة يف تقدمي اخلدمات اجليولوجية والتعدينية باأ�صواق املنطقة. 
وتتخ�ص�س ال�رشكة يف توفري الأن�صطة البحثية والتنموية مل�رشوعات التعدين، واإنتاج املواد 
وال�صوف  ال�صخري  ال�صوف  مثل  العازلة  واملواد  الكال�صيوم،  كربونات  مثل  ال�صناعية 
عن  ف�صاًل  اإقليمية،  اأ�صواق  ت�صعة  يف  مبا�رش  بتواجد  اأ�صكوم  �رشكة  وحتظى  الزجاجي. 

ت�صغيل ما يقرب من 1100 موظف مب�رشوعاتها املختلفة.

م�سر، اثيوبيا، ال�سودان، 
اجلزائر، �سوريا، 

ال�سعودية، العراق، 
الإمارات، عمان

PERCENT OF TOTAL GROUP 
REVENUES FY11 VS FY12 







ACCM VOLUME SOLD 
(’000 TONS)

 FY11 VS FY12 









QUARRYING BUSINESS VOLUME 
SOLD (MN TONS)

 FY11 VS FY12 









ACCM REVENUES
 (EGP MN) FY11 VS FY12 



 



       
اإيرادات اأ�سكوم لت�سنيع 
 الكربونات والكيماويات

)مليون جم(

التعدين
القطاع ال�سناعي



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(ASCOM)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(ASCEC Holding)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Mashreq)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(ERC)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Tawazon)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(TAQA Arabia)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Africa Railways)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Nile Logistics)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Gozour)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Wafra)

 ملكية
�سركة القلعة

تاريخ ال�ستثمار 
)انف�صلت عن اأ�صيك القاب�صة يف 

دي�صمرب 2006(

دي�سمرب 2004

نوع ال�ستثمار

دمج وتاأ�سي�س 
م�سروعات 

جديدة
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التي  البناء عالية اجلودة  القلعة بت�صنيع مواد  ا�صتثمارات  �صركة  اإىل اجلزائر وال�صودان، تقوم  من م�صر 
وال�صرق  اأفريقيا  يف  التحتية  البنية  منظومة  تطوير  يف  امل�صاهمة  مع  الدولية،  البيئية  املوا�صفات  تطابق 

الأو�صط، ودعم م�صرية التنمية القت�صادية باأنحاء القارة ال�صمراء.

وتهدف �صركة القلعة اإىل اإقامة امل�صروعات ال�صتثمارية الناجحة يف جمالت عديدة ت�صمل �صناعة الأ�صمنت 
والإن�صاءات والإدارة الهند�صية، بغر�س �صد الفجوة الهائلة يف دول جنوب ال�صحراء الأفريقية، والتي متثل 

84% من التعداد ال�صكاين للقارة ال�صمراء، وت�صتحوذ على 36% فقط من معدلت اإنتاج الأ�صمنت يف اأفريقيا.

وتدرك �صركة القلعة اأن حتقيق ذلك الهدف ينطوي على حتديات �صعبة اأبرزها ارتفاع تكلفة اإقامة امل�صروعات 
ونق�س اإمدادات الوقود اإىل م�صانع الأ�صمنت، غري اأن ال�صركة تنتهج اإ�صرتاتيجية طموحة لتوظيف الأ�ص�س 
القت�صادية املتينة التي تدعم امل�صروعات التابعة ملجموعة اأ�صيك القاب�صة، ويتمثل اأبرزها يف ارتفاع الطلب 

اإىل معدلت تتجاوز القدرة الإنتاجية الإجمالية مل�صانع الأ�صمنت باأفريقيا.

وتعتزم �صركة اأ�صيك للأ�صمنت – اإحدى �صركات اأ�صيك القاب�صة – الو�صول بحجم الإنتاج الكلي اإىل 10 مليون 
بعد  القائمة  وامل�صانع  الن�صاأة  حديثة  الأ�صمنت  م�صروعات  خلل  من  وذلك   ،2016 عام  بحلول  �صنوًيا  طن 

خ�صوعها لربامج التجديدات ال�صاملة واإعادة الهيكلة الإدارية والت�صغيلية.

قطاع الأ�سمنت

1779.5
اإيرادات قطاع الأ�سمنت 
والإن�ساءات )مليون جم(

PERCENT OF TOTAL GROUP 
REVENUES FY11 VS FY12 









TOTAL CEMENT PRODUCED 
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ASEC HOLDING 
REVENUES (EGP MN)
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 احل�سة من اإجمايل

الإيرادات

359.9
اإيرادات ت�سنيع الأ�سمنت 

)مليون جم(

1259.0
اإيرادات ن�ساط الإن�ساءات والإدارة 

)مليون جم(

2007
اأ�سيك لالأ�سمنت 

ت�ستحوذ على ح�سة 
35% وحقوق الإدارة 

يف �سركة اأ�سمنت 
زهانة الواقعة غرب 

اجلزائر. 

2008
اأ�سيك لالأ�سمنت 

ت�سبح اأكرب 
م�ساهم يف �سركة 

م�سر لالأ�سمنت 
زيادة  بعد  – قنا 
ح�ستها اإىل %28.

2006
اأ�سيك اجلزائر لالأ�سمنت 
اأ�سيك  �سركات  – اإحدى 

لالأ�سمنت – تفوز 
مبناق�سة اإن�ساء م�سنع 
جديد بطاقة 3 مليون 

طن �سنوًيا يف منطقة 
جلفا على بعد 300 كم 

جنوب اجلزائر.

2005
تاأ�سي�س �سركة اأ�سيك لالأ�سمنت 

حتت مظلة جمموعة اأ�سيك 
القاب�سة.

القلعة تبيع ح�ستها يف �سركة 
بورتالند حلوان لالأ�سمنت اإىل 

Italcementi يف �سفقة بلغت 
ح�سيلتها النقدية 795 مليون 

دولر اأمريكي.

2004
يف باكورة �سفقاتها 

ال�ستثمارية، القلعة 
ت�سرتي ح�سة %59 
يف جمموعة اأ�سيك 

القاب�سة، باعتبارها 
اإحدى ال�سركات املتعرثة 
يف ذلك الوقت ب�سناعة 

الأ�سمنت والإن�ساءات.

2009
حتالف اأ�سيك 

لالأ�سمنت وم�سر 
لالأ�سمنت – قنا 

لتاأ�سي�س �سركة اأ�سيك 
للخر�سانة اجلاهزة 

بغر�س �سد العجز 
الكبري يف قطاع مواد 

البناء مبحافظات 
ال�سعيد امل�سري.

2010
اأ�سيك لالأ�سمنت تفتتح م�سنع اأ�سمنت التكامل يف ال�سودان، 
بطاقة اإنتاجية تبلغ 1.6 مليون طن �سنوًيا، بهدف خدمة 

ال�سوق املحلي وتطوير �سناعة الأ�سمنت بالدولة حيث 
يعد اأكرث م�سانع الأ�سمنت تطوًرا يف ال�سودان. 

�سركة اأ�سيك املنيا حت�سل على قر�س م�سرتك بقيمة 185 
مليون دولر اأمريكي للم�ساهمة يف متويل اإن�ساء م�سنع 

اأ�سمنت جديد بطاقة اإنتاجية ت�سل اإىل 1.6 مليون طن 
�سنوًيا يف حمافظة املنيا يف م�سر، وذلك بتكلفة ا�ستثمارية 

تبلغ 335 مليون دولر اأمريكي.

2012
�سركة اأ�سمنت زهانة 

باجلزائر حتقق نتائج 
قيا�سية يف عام 2012، 

وتطابق املعايري املعتمدة 
دولًيا مل�سانع الأ�سمنت على 
خلفية حت�سينات الكفاءة 

الت�سغيلية، وتزويد خطوط 
النتاج باملعدات اجلديدة، 

واإمتام برنامج اإعادة 
الهيكلة الإدارية.

2011
ت�سغيل خط اإنتاج 

اخلر�سانة اجلاهزة 
ب�سوهاج، وهو ثالث 

خطوط الإنتاج 
اخلا�سة ب�سركة 
اأ�سيك للخر�سانة 

اجلاهزة يف 
حمافظات الوجه 

القبلي مب�سر.

 معدل اإنتاج الأ�سمنت
)مليون طن(
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وت�صري  وال�صودان،  اجلزائر  اأ�صواق  يف  الإقليمية  ال�صتثمارات  من  عدًدا  مظلتها  حتت  لالأ�صمنت  اأ�صيك  وت�صم 
بخطى ثابتة نحو لت�صبح اأحد اأبرز الالعبني يف �صناعة الأ�صمنت باملنطقة، يف اإطار �صعيها لزيادة الطاقة النتاجية 

اإىل 10 مليون طن بحلول عام 2016.

ففي ال�صوق اجلزائري – حيث يتجاوز الطلب على الأ�صمنت القدرة الإنتاجية للدولة – جنحت اأ�صيك لالأ�صمنت 
يف خلق تواجد قوي عرب �رشاء ح�صة 35% وحقوق الإدارة يف م�صنع اأ�صمنت زهانة اململوك للحكومة اجلزائرية. 
وقامت اأ�صيك بعمليات تطوير وجتديد �صاملة اأثمرت عن جتاوز معدلت الإنتاج واملبيعات 800 األف طن يف �صابقة 
هي الأوىل من نوعها يف تاريخ ال�رشكة، وهو ما انعك�س ب�صورة ملحوظة يف حت�صن معدلت الربحية بامل�صنع. 
وتعمل ال�رشكة على تطوير الفرن اجلاف مب�صنع زهانة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية اإىل 2.7 مليون طن 

�صنوًيا بحلول عام 2016عرب ت�صييد خط اإنتاج جديد.

وتتطلع اأ�صيك لالأ�صمنت اإىل موا�صلة اأعمال الإن�صاء بامل�صنع اجلديد يف منطقة جلفا بو�صط اجلزائر، والذي تبلغ 
طاقته الإنتاجية 3.4 مليون طن �صنوًيا. ومن املقرر ت�صييد امل�صنع على مرحلتني، واأن تكتمل املرحلة الأوىل بحلول 
عام 2016، علًما باأن امل�رشوع يحظى بدعم وا�صع من احلكومة اجلزائرية نظًرا مل�صاهمته يف توفري 800 وظيفة جديدة 

و1500 فر�صة عمل غري مبا�رشة ف�صاًل عن امل�صاعدة يف توفري متطلبات قطاع البنية التحتية باملنطقة املحيطة.

ومتتلك اأ�صيك لالأ�صمنت ح�صة 51% من اأ�صهم �رشكة اأ�صمنت التكامل بال�صودان، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 
1.6 مليون طن �صنوًيا. وقد ات�صم ال�صوق ال�صوداين بالعديد من التحديات خالل الفرتة املا�صية، على خلفية وجود 
فائ�س ب�صوق الأ�صمنت ونق�س اإمدادات الوقود خالل ف�صل ال�صيف ب�صورة خا�صة، وهو الأمر الذي اأنعك�س 

�صلًبا على عمليات ال�رشكة وقدرتها على حتقيق اأهداف اخلطة الإنتاجية. 

وقد احتلت �رشكة التكامل املرتبة الثانية يف �صوق الأ�صمنت ال�صوداين بح�صة �صوقية تبلغ 22% على الرغم من 
الظروف ال�صوقية ال�صعبة، ف�صاًل عن حتقيق جممل الربح للمرة الأوىل منذ بدء الت�صغيل بنحو 12% من املبيعات 

 .2011 عام  يف   %9 قدرها  اإجمالية  بخ�صارة  – مقارنة 

ويرجع حت�صن الأداء اإىل اجتاه ال�رشكة نحو اإدارة امل�صنع ب�صورة مبا�رشة، بالإ�صافة اإىل ال�صتحواذ على حمطة 
توليد الطاقة الكهربائية التي تقوم بتغذية امل�صنع. وتتوقع اإدارة ال�رشكة اأن تثمر التغيريات الت�صغيلية الأخرية 
عن تقلي�س اخل�صائر وحتقيق الأرباح الت�صغيلية قبل خ�صم ال�رشائب والفوائد والإهالك وال�صتهالك على مدار 

عام 2013.

تطور اأن�سطة ال�سركة 
اأ�صيك لالأ�صمنت ح�ص�صًا يف ثالث �رشكات م�رشية رائدة، حيث تعد اأكرب م�صاهم يف �رشكة م�رش  متتلك �رشكة 
لالأ�صمنت – قنا بح�صة 28%. وبلغت مبيعات م�رش لالأ�صمنت – قنا 1.9 مليون طن يف عام 2012، م�صحوًبا 
بانخفا�س طفيف يف الإيرادات نتيجة زيادة املعرو�س ب�صوق الأ�صمنت مما اأدى اإىل تراجع اأ�صعار التوريد، ودون 
اأن يوؤثر ذلك على م�صتوى الأرباح الت�صغيلية قبل خ�صم ال�رشائب والفوائد والإهالك وال�صتهالك حيث بلغت 

300 مليون جم، مع و�صول هام�س الربح اإىل %40.

ومتتلك اأ�صيك لالأ�صمنت اأي�ًصا ح�صة الأغلبية يف �رشكة اأ�صيك املنيا التي تعمل على اإن�صاء م�صنع اأ�صمنت جديد 
بطاقة اإنتاجية تبلغ 2 مليون طن �صنوًيا. وجُتري ال�رشكة حالًيا اختبارات الت�صغيل النهائية متهيًدا لبدء الإنتاج 
التجاري يف الن�صف الأول من عام 2013، علًما باأنها تغلبت على العديد من التحديات طوال فرتة الإن�صاء، ومنها 
تاأخر املوافقات احلكومية الالزمة لإمداد امل�صنع باحتياجاته من الوقود والحتجاجات العمالية، وهو ما �صجع 
القومية  ال�صبكة  مع  الربط  اإمتام  حلني  الكهربائية  بالطاقة  امل�صنع  لتزويد  ابتكارية  حلول  اإىل  للجوء  ال�رشكة 

للكهرباء يف عام 2014. 

اأواخر عام 2010 بهدف امل�صاركة يف م�رشوعات تطوير  اأ�صيك للخر�صانة اجلاهزة يف  تاأ�ص�صت �رشكة  واأخرًيا، 
البنية التحتية التي تقرر اإقامتها يف �صعيد م�رش قبل ثورة 25 يناير. وبداأت العمليات الت�صغيلية لل�رشكة خالل 
عام 2012 من خالل 4 خطوط اإنتاج يف حمافظات اأ�صيوط و�صوهاج وقنا واأ�صوان، مع ال�صتعداد لت�صغيل اثنني 

من املحطات اجلديدة يف حمافظتينْ بني �صويف واملنيا خالل عام 2013. 

 .2012 عام  خالل  مكعب  مرت  األف   185 بلغت  قيا�صية  مبيعات  اجلاهزة  للخر�صانة  اأ�صيك  �رشكة  حققت  وقد 
واأثمر ذلك عن ت�صجيل اإيرادات بقيمة 55 مليون جم، م�صحوًبا بتح�صن الأرباح الت�صغيلية قبل خ�صم ال�رشائب 
والفوائد والإهالك وال�صتهالك، وت�صجيل الأرباح للمرة الأوىل منذ  بدء عمليات ال�رشكة. ويرجع الف�صل يف ذلك 
اإىل اإ�صرتاتيجية الرتكيز على امل�رشوعات املتو�صطة وال�صغرية يف مواجهة توقف امل�رشوعات الإن�صائية ال�صخمة 

ملواكبة تداعيات الو�صع يف م�رش منذ بداية عام 2011.

اإىل ا�صتخدام م�صادر الطاقة  اأ�صيك لالأ�صمنت حتويل كافة املن�صاآت وخطوط الإنتاج التابعة لها  وتعتزم �رشكة 
البديلة والوقود امل�صتخل�س من املخلفات ال�صلبة ملواجهة خماطر العتماد على الوقود البرتويل على خلفية نق�س 
الإمدادات يف م�رش، وتوقعات ارتفاع اأ�صعار الطاقة اإىل ال�صعر العاملي خالل ال�صنوات الثالث املقبلة مع توجه 

الدولة نحو اإلغاء الدعم ب�صورة تدريجية.

�سركة اأ�سيك 
القاب�سة

والهند�صة  الأ�صمنت  �صناعة  يف  الرائدة  ال�رشوح  اأحد  القاب�صة  اأ�صيك  جمموعة  تعد 
اأ�صيك  الأو�صط. وتتمتع جمموعة  ال�رشق  الأفريقية ومنطقة  القارة  باأ�صواق  والإن�صاءات 
القاب�صة بخربة تربو على 30 عاًما يف جمالت متنوعة متتد من ت�صميم وهند�صة املن�صاآت 
اأ�صيك  ال�صناعية اإىل  تطوير اأنظمة الإدارة الفنية وبرامج التحكم الآيل. وت�صم جمموعة 
جنحت  التي  لالأ�صمنت  اأ�صيك  �رشكة  اأبرزها  وال�رشكات  ال�صتثمارات  من  عدًدا  القاب�صة 
اأ�صيك لالأ�صمنت على زيادة  يف النمو كاأبرز الالعبني يف �صناعة الأ�صمنت باملنطقة. وتعمل 
طاقتها الإنتاجية اإىل 10 مليون طن �صنوًيا بحلول عام 2016 يف الأ�صواق الرئي�صية باملنطقة 

مثل م�رش وال�صودان واجلزائر.
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اإيرادات جمموعة 

 اأ�سيك القاب�سة
)مليون جم(

م�سر، ال�سودان، 
اجلزائر، �سوريا

الأ�سمنت
القطاع ال�سناعي



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(ASCOM)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(ASCEC Holding)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Mashreq)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(ERC)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Tawazon)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(TAQA Arabia)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Africa Railways)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Nile Logistics)



CITADEL CAPITAL  
OWNERSHIP

(Gozour)
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حتليل ا�ستثمارات �سركة القلعة )كما ورد بامليزانية مقابل التكلفة ال�ستثمارية( - 31 دي�سمرب 2012*

القطاع ال�سناعيال�سركة التابعة

ال�ستثمار كما ورد 
 بامليزانية 

ت�سويات)مليون جم(

اإجمايل تكلفة 
 ال�ستثمار 

)مليون جم(

اإجمايل تكلفة 
 ال�ستثمار 

)مليون دولر(
 147.0  924.4  -    924.4 الأ�سمنت والإن�ساءاتاأ�سيك القاب�سة

 29.1  183.1  -    183.1 التعديناأ�سكوم للجيولوجيا والتعدين

 38.9  221.6  -    221.6 النقل والدعم اللوجي�ستينايل لوجي�ستيك�ض

 27.0  152.5  -    152.5 النقل والدعم اللوجي�ستياأفريكا ريل وايز

 53.1  295.0  -    295.0 الزراعة وال�سناعات الغذائيةجذور

 63.4  354.2  31.0  323.2 البرتول والغاز الطبيعيال�سركة الوطنية للبرتول

 65.0  359.1  -    359.1 البرتول والغاز الطبيعيالوطنية لإنتاج الزيت / رايل اإنريجي

 154.8  891.8  541.7  350.1 الطاقةال�سركة امل�سرية للتكرير

 64.1  394.1  147.0  247.1 الطاقةطاقة عربية

 6.8  39.4  -    39.4 الطاقةم�سرق للبرتول

 25.9  144.9  8.3  136.6 �سناعة الزجاججال�ض ورك�ض

 28.1  154.1  -    154.1العقارات املتخ�س�سةبنيان

 10.6  59.9  -    59.9الطاقةتوازن

 16.9  106.6  -    106.5ال�سناعات املعدنيةاملتحدة للم�سابك

 30.4  165.0 -    165.0 الن�سر والإعالمتنوير

 32.6  178.0  -    178.0 اخلدمات املاليةفاينان�ض اأنليميتد

 12.4  70.1  -    70.1دمج وا�ستحواذ )قطاعات متعددة(جراندفيو

 42.2  243.9  -    243.9 الزراعة وال�سناعات الغذائيةوفرة

 27.5  152.8  -    152.8 البرتول والغاز الطبيعيوادي النيل للبرتول املحدودة

 16.8  105.7  -    105.7 قطاعات اأخرىا�ستثمارات اأخرى

 189.6  1192.6  -    1192.6 �سناعة الأ�سمنتاأ�سيك لالأ�سمنت

 )189.6( )1192.6( -    )1192.6(خ�سومات**

 892.6  5195.9  727.9  4468.0 اإجماىل ال�ستثمارات الراأ�سمالية

 49.0  308.4  )114.2( 422.7 الأ�سمنت والإن�ساءات | �سنداناأ�سيك القاب�سة | �سندات

GC Finco )NPC(9.8  52.4 -    52.4 البرتول والغاز الطبيعي | �سندات 

EFSL )Rally(14.6  81.5  -    81.5 البرتول والغاز الطبيعي | �سندات 

 73.4  442.3  )114.2( 556.6 اإجمايل ال�سندات

390.562.1 -   390.5قرو�ض معربية اإىل �سركات املجموعة

 126.8  797.7  797.7 متويل طويل الأجل اإىل �سركات املجموعة 

 1155.0 6826.5 613.7 6212.8اإجمايل ال�ستثمارات
*   ال�ستثمارات الرئي�سية من املوارد الذاتية �سركة القلعة مت حتويلها وفقًا لنف�ض �سعر ال�سرف امل�ستخدم يف ميزانية ال�سركة.

** اخل�سومات متثل امللكية املتبادلة بني �سركة القلعة و�سركات املجموعة

يهدف هذا اجلدول اإىل توفري حتليل دقيق ل�ستثمارات �سركة القلعة مقارنة اإىل ما هو م�سجل مبيزانية ال�سركة، حيث اأن بع�ض ال�ستثمارات م�سجلة حتت بند “قرو�ض ل�سركات املجموعة” وذلك لأغرا�ض حما�سبية، بينما هناك 
ا�ستثمارات اأخرى قامت بها ال�سركات ذات الأغرا�ض اخلا�سة SPVs ولكنها لي�ست م�سجلة كا�ستثمارات راأ�سمالية.

ملخ�س ا�ستثمارات القلعة يف ال�سركات التابعة الرئي�سية وغري الرئي�سية

ال�سركة التابعةالقطاع ال�سناعي

اإجمايل ا�ستثمارات 
القلعة 

)مليون دولر اأمريكي(

الن�سبة من اإجمايل
ا�ستثمارات القلعة 

*)%(
ن�سبة ملكية �سركة 

القلعة )%(**

اإجمايل ال�سركاء 
 ال�ستثماريني 
)مليون دولر 

اأمريكي(
القطاعات الرئي�سية

 الطاقة
33.8466.2%5.5%64.1طاقة عربية 

11.68677.7%13.4%154.8امل�سرية للتكرير 

24.5320.1%0.6%6.8م�سرق للبرتول 

53.49.9%0.9%10.6توازن 

   النقل

32.1092.7%3.4%38.9نايل لوجي�ستيك�ض 

28.1970.0%2.3%27.0اأفريكا ريل وايز 

   الأغذية

19.95206.3%4.6%53.1جذور 

-100%3.7%42.2وفرة 

    التعدين

-39.22%2.5%29.1اأ�سكوم 

   الأ�سمنت

54.78120.7%12.7%147.0اأ�سيك القاب�سة 

54.78360.6%-189.6اأ�سيك لالأ�سمنت 

   القطاعات غري الرئي�سية

21.03131.2%2.2%25.9جال�ض ورك�ض�سناعة الزجاج

29.9632.6%1.5%16.9املتحدة للم�سابكال�سناعات املعدنية

-99.88%2.8%32.6فاينان�ض اأنليميتداخلدمات املالية

13.0182.8%1.1%12.4جراندفيوالدمج وال�ستحواذ )�سركات متو�سطة(

32.1359.4%2.4%28.1بنيانعقارات متخ�س�سة

-99.88%2.6%30.4تنويرالن�سر والإعالم

15.02357.7%5.5%63.4الوطنية للبرتولالبرتول والغاز الطبيعي

15.0045.7%2.4%27.5وادي النيل للبرتول املحدودةالبرتول والغاز الطبيعي

11.68561.9%5.6%65.0الوطنية لإنتاج الزيت / رايلالبرتول والغاز الطبيعي

6.4142.6%73.4اإجمايل ال�سندات

-16.4%188.9القرو�ض اإىل �سركات املجموعة

-1.5%16.8ا�ستثمارات اأخرى

)325.6(-)189.6(اإجمايل اخل�سومات

1155.02712.5الإجمايل

*  تعك�ض التكلفة ال�ستثمارية التي حتملتها �سركة القلعة

** تعك�ض احل�سة القانونية ل�سركة القلعة.
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ملخص قائمة الدخل غير اجملمعة 
العام املالي 2012العام املالي 2011الربع األخير 2012الربع األخير 2011)مليون جم(

20.524.769.588.1 اأتعاب ال�ست�سارات
36.2-36.2-اإيرادات اأخرى

20.560.869.5124.3 اإجمايل الإيرادات
)161.4()161.0()86.8()49.0(م�سروفات الت�سغيل

----م�ستحقات مقابل الإدارة*
----اأرباح من بيع الأ�سول الثابتة

6.93.80.58.2فرق �سعر العملة وغريها
----ا�سمحالل يف ا�ستثمارات مالية يف �سركات تابعة و�سقيقة

-13.1-13.1ا�سمحالل يف امل�ستحق على الأطراف ذات العالقة
)7.0()16.3()7.0()16.3( خم�س�سات

)36.0()94.2()29.2()24.9( الأرباح قبل خ�سم ال�سرائب والفائدة والإهالك والإ�ستهالك

)3.3()4.4()0.8()1.0( الإهالك

)39.3()98.6()30.0()25.9( الأرباح قبل خ�سم ال�سرائب والفوائد   

)26.0()11.6(6.5)11.9( �سايف الفائدة

)65.3()110.2()23.5()37.8( الأرباح / اخل�سائر قبل خ�سم ال�سرائب

)1.1(0.0)0.3(-�سرائب موؤجلة

)66.4( )110.1()23.8()37.8(الأرباح / اخل�سائر بعد خ�سم ال�سرائب

تدفع شركة القلعة لشركة  Citadel Capital Partners أتعاب إدارة بقيمة 10% من صافي ارباح الشركة تطبيقاً إلتفاق بتاريخ 1    *
يناير 2008 و سيظل سريان هذا اإلتفاق  في حالة إمتالك  CCP 15% او اكثر من اسهم شركة القلعة املمتازة.

ملخص امليزانية غير اجملمعة
FY2011FY2012)مليون جم(

24.7 28.0 اأ�سول ثابتة )�سايف(

4468.0 4303.6 استثمارات **
556.6 544.7 �سندات

127.4 -م�ستحقات طويلة الأجل
0.7 1.8 �سرائب موؤجلة على الأ�سول

5177.3 4878.0 اإجمايل الأ�سول غري املتداولة
173.3184.2 م�ستحق على اأطراف ذات العالقة
574.2390.5 الأطراف ذات العالقة – القرو�ض

670.4 -الأطراف ذات العالقة )حزمة متويل اأوبيك(
222.7 151.7 النقدية وما يف حكمها

1467.8 899.24 اإجمايل الأ�سول املتداولة

6645.1 5777.3 اإجمايل الأ�سول
4358.1 4358.1 راأ�ض املال املدفوع

89.6 89.6 الإحتياطي
)185.5( )75.40(اأرباح حمتجزة

)66.4( )110.1( اأرباح / خ�سائر الفرتة
4195.8 4262.2 اإجمايل حقوق امللكية
1359.3 822.7 قرو�ض طويلة الأجل

822.71359.3 اإجمايل اللتزامات غري املتداولة
210.3527.7 اجلزء امل�ستحق خالل عام من القرو�ض طويلة الأجل

CCP 256.0 225.4 م�ستحق ل�سركة
306.4 256.7 م�ستحق لالأطراف ذات العالقة

1090.0 692.4 اإجمايل اللتزامات املتداولة

6645.1 5777.3 اإجمايل حقوق امللكية واللتزامات

ت�سنف اإ�ستثمارات �سركة القلعة يف القوائم املالية الغري جممعة واملراجعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 حتت البنود التالية: الإ�ستثمارات املتاحة للبيع   **
23.8 مليون جم، ال�ستثمارات يف �سركات املجموعة 2.698 مليار جم، و1.879 مليار جم Payment for Investments، ا�ستثمارات اأخرى 550 مليون جم. وينتج عن 

هذا اإجمايل ا�ستثمارات بقيمة 5.151 مليار جم )اإ�ستثمارات + �سندات + م�ستحقات طويلة الأجل(.

ميكن حتميل نسخة من القوائم املالية اجملمعة وغير اجملمعة في شكل ملف PDF من املوقع اإللكتروني لعالقات املستثمرين عبر مسح كود QR املزود هنا. 

مكتب القلعة يف �سرق اأفريقيا
كرمي �سادق
الع�سو املنتدب

مكتب القلعة يف اجلزائر
عالء العفيفي
الع�سو املنتدب

ق�سم عالقات امل�ستثمرين الإقليميني
حممد عبد الاله
الع�سو املنتدب

ق�سم عالقات املوؤ�س�سات الدولية
�ستيفن مريف
امل�ست�سار اخلا�ض

ق�سم عالقات امل�ساهمني
عمرو القا�سي
رئي�ض عالقات امل�ستثمرين

ق�سم الت�سالت والهوية املوؤ�س�سية 
غادة حموده
رئي�ض قطاع الت�سويق والت�سالت

ق�سم العالقات احلكومية
حازم دكروري
رئي�ض العالقات احلكومية

ق�سم املوارد الب�سرية
اإيهاب رزق
رئي�ض املوارد الب�سرية

ق�سم ال�سئون القانونية
عمرو نامق
امل�ست�سار القانوين العام

طارق ح�سن
رئي�ض ق�سم ال�سئون القانونية

القلعة لالإ�ست�سارات املالية �سرق اأفريقيا
 جممع ريلواي، �سارع �ستي�سن

من طريق هيل �سيال�سي
)�ض.ب. 00200 62502(

نريوبي، كينيا

هاتف: 76-9 444 20 20 )0( 254+

)Citadel Capital( القلعة لالإ�ست�سارات املالية
1089 كورني�ض النيل

فندق الفور�سيزونز نايل بالزا
جاردن �سيتى  •  القاهرة  •  م�سر  -  11519

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

القلعة لالإ�ست�سارات املالية اجلزائر
Urba 2000 مبنى مدينة

01 �سقة   Rez-de-Chaussée 9 �سارع
الأبيار • اجلزائر -  16000 • اجلزائر 

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

www.citadelcapital.com
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