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بعد مرور ع�ض���ر �ضنوات على م�ضريتنا الناجحة كاأكرب �ضركة 
ا�ضتثمار مبا�ض���ر يف اأفريقيا، حتولت القلعة بنموذج اأعمالها 
اإىل �ضركة ا�ض���تثمارية رائدة يف م�ضروعات ال�ضناعة والبنية 
الأ�ضا�ض���ية مب�ض���ر واأفريقيا. وي�ض���تعر�ض التقرير ال�ض���نوي 
لعام 2013 م�ض���تجدات ال�ض���ركة وتط���ورات برنامج التحول 

ال�ض���راتيجي بنموذج الأعمال. 

خلفي���ة  وعل���ى  ال�ض���راتيجي  التح���ول  ه���ذا  اإط���ار  ويف 
ملي���ار   8 اإىل  راأ�ض���مالها  زي���ادة  يف  القلع���ة  �ض���ركة  جن���اح 
جني���ه بزي���ادة نقدي���ة قدره���ا 3.64 ملي���ار جني���ه، قام���ت 
م���ع  �ض���عارها  عل���ى  طفيف���ة  تعدي���الت  باإج���راء  ال�ض���ركة 
اإىل  الإجنليزي���ة  باللغ���ة  التجاري���ة  عالمته���ا   تغي���ري 
(Qalaa Holdings)، وهي املنطوق احلرف�ي ل�ض���م ال�ض���ركة 
باللغة العربية )القلعة(. وياأتي اختيار هذه العالمة التجارية 
م���ن منطلق اإميان وثقة �ض���رك��ة القلع��ة يف امل���ردود الإيجابي 
مل�ض���روعاته��ا ال�ض���تثمارية املنت�ض���رة عل���ى نط�����اق وا�ض���ع يف 

م�ض���ر و اأفريقيا.

جدير بالذكر اأن ال�ض���م القانوين لل�ضركة واملقيد بال�ضجل 
التجاري م�ض���تمر موؤقتًا دون اأى تغيري )القلعة لال�ضت�ض���ارات 

املالي���ة Citadel Capital ����ض.م.م (

نرجو اأن يحوز التقرير ال�ض���نوي لعام 2013 على ر�ض���اكم 
واأن يق���دم �ض���ورة وافية ع���ن م�ض���تجدات ال�ض���ركة. ونتطلع 
اإىل التوا�ض���ل الدائ���م وموافاتك���م بتطوراتن���ا  اأوًل ب���اأول يف 

امل�ض���تقبل.

نمضـي قدًما 
بمسيرتنا 
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شركة رائدة في استثمارات الصناعة 
والبنية األساسية بمصر وأفريقيا

الشركة االستثمارية الرائدة ...
�ضركة القلعة هي ال�ضركة ال�ضتثمارية الرائدة يف اأفريقيا 

وال�ضرق الأو�ضط. 
تركز �ض���ركة القلعة على اإقامة امل�ضروعات ال�ضتثمارية 
يف قطاعات ا�ض���راتيجية �ضوف حتدد م�ضتقبل املنظومة 
القت�ض���ادية باملنطق���ة، م���ن خ���الل تاأم���ن احتياج���ات 
الطاق���ة للمواطنن وامل�ض���روعات ال�ض���ناعية والتجارية، 
وزراعة وت�ض���نيع املنتج���ات الغذائية ال�ض���حية والآمنة، 
وتقدمي حلول النقل التي تتميز بكفاءة ا�ض���تهالك الوقود 
واحلفاظ عل���ى البيئة، وحتقيق القيمة امل�ض���افة للموارد 
الطبيعي���ة، وكذل���ك امل�ض���اهمة يف بناء وتطوير �ض���بكات 

البنية الأ�ضا�ضية. 
 40 من  يقرب  ما  بت�ضغيل  القلعة  ا�ضتثمارات  وتقوم 
التابعة. وتتطلع  األف موظف وعامل من خالل �ضركاتها 
ال�ضركة اإىل اإقامة املزيد من امل�ضروعات البتكارية التي 
الإيجابي  واملردود  اجلذاب  ال�ضتثماري  بالعائد  تتميز 

امل�ضتدام على املجتمع والبيئة.

... في قطاعات استراتيجية ...
ن�ضاأت �ضركة القلعة عام 2004 بغر�ض تطوير امل�ضروعات 
ال�ض���تثمارية التي تلب���ي احتياجات اأكرث م���ن 1.3 مليار 
م�ض���تهلك يف م�ضر و�ضمال و�ض���رق اأفريقيا، وهو ما اأثمر 
عن جناحها يف التحول اإىل اأكرب �ض���ركة ا�ضتثمار مبا�ضر 

يف اأفريقيا وال�ضرق الأو�ضط.
وتتمت���ع �ض���ركة القلعة ب�ض���غف خا����ض ل���رواد الأعمال 
واأ�ض���حاب الأف���كار وامل�ض���روعات البتكاري���ة. وحتظ���ى 
ال�ض���ركة بالأنظم���ة فائقة اجل���ودة التي تط���ورت على يد 
جمموعة من اأكفاأ خرباء التمويل حول العامل، ف�ضاًل عن 
الدراية واخلربة الت�ضغيلية الوا�ضعة، وخا�ضة يف املجالت 
ال�ض���راتيجية التي تركز عليها، والتي تت�ضمن قطاعات 
الطاق���ة، والأ�ض���منت والإن�ض���اءات، والأغذي���ة، والنق���ل 

والدعم اللوجي�ضتي، والتعدين.

... سوف تعيد تشكيل المنظومة 
االقتصادية بالمنطقة

تتميز قارة اأفريقيا بوجود �ضوق ا�ضتهالكي عمالق يتجاوز 

تعم��ل ش��ركة القلع��ة على توظي��ف األفكار 
االبتكاري��ة، وط���������رح الحل��ول العملي��ة ألب��رز 
التحدي��ات المعاص��رة، م��ن خ��ال منظوم��ة 
اس��تثمارية متكاملة تتميز بالعائد االستثماري 
الج��ذاب والم��ردود اإليجابي المس��تدام على 

لبيئ��ة المحيط��ة.  المجتم��ع وا

نبذة عن شركة القلعة

اأفريقيا على �ضبع دول من  ن�ضمة. وحتتوي  حجمه مليار 
بن القت�ضادات الع�ضرة الأ�ضرع منًوا حول العامل، ف�ضاًل 
مركز  اأكرب  اإىل  الأفريقية  الأ�ضواق  حتول  تقديرات  عن 

للقوى العاملة حول العامل خالل العقود املقبلة. 
وم���ن ث���م تعم���ل �ض���ركة القلعة عل���ى بناء امل�ض���روعات 
ال�ض���راتيجية،  بالقطاع���ات  الناجح���ة  ال�ض���تثمارية 
وحتويله���ا اإىل كيانات اإقليمية �ض���خمة وقادرة على قيادة 
وتوجي���ه النم���و القت�ض���ادي باملنطق���ة خالل ال�ض���نوات 
املقبل���ة، م���ن خ���الل توف���ري فر����ض العم���ل اجلدي���دة، 
وامل�ض���اهمة يف زيادة كفاءة املنظومة القت�ضادية ب�ضورة 
م�ض���تدامة، م���ع تعزي���ز املرك���ز التناف�ض���ي للمنطقة على 

اخلريطة العاملية.
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استثمارات شركة القلعة تركز على 
قطاعات استراتيجية

تعمل ش��ركة القلع��ة على تعظي��م العائد 
التأثي��ر  وكذل��ك  للمس��اهمين،  االس��تثماري 
اإليجاب��ي عل��ى المجتمع������ات المحيط������ة 
باس��تثماراتها وكاف��ة بل��دان المنطق��ة، عبر 
ش��ركة  إل��ى  االس��تراتيجي  التح��ول  إتم��ام 
بملكي��ة  لاحتف��اظ  س��عًيا  اس��تثمارية، 
أط��ول  زمني��ة  لفت��رة  التابع��ة  االس��تثمارات 
الطاق��ة،  تتضم��ن  محوري��ة  قطاع��ات  ف��ي 
واألس��منت واإلنش��اءات، واألغذي��ة، والنق��ل 

والدع��م اللوجيس��تي، والتعدي��ن.

الطاقة

ترك���ز ا�ض���تثمارات القلعة عل���ى جمالت حيوية تت�ض���من  
م�ضروعات توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي )�ضركة طاقة 
عربي���ة(، وتدوي���ر املخلفات الزراعي���ة واملنزلي���ة لإنتاج 
الوقود البديل )�ض���ركة توازن(، وتكري���ر املواد البرولية 
)ال�ضركة امل�ض���رية للتكرير(، وتخزين وتداول املنتجات 
البرولي���ة )�ض���ركة م�ض���رق(. وتوج���د �ض���ركات اأخ���رى 
متخ�ض�ض���ة يف توفري احتياج���ات الطاقة والوقود وهو ما 

يتناوله التقرير كل حالة على حدة.

ت�ضعى جمموعة اأ�ض���يك القاب�ضة اإىل امل�ضاهمة يف تطوير 
�ض���بكات البنية الأ�ضا�ضية يف م�ض���ر واجلزائر وال�ضودان 
م���ن خالل عدد من امل�ض���روعات ال�ض���راتيجية، اأبرزها 
�ض���ركة اأ�ض���يك لالأ�ض���منت التي تبل���غ طاقته���ا الإنتاجية 
6 ملي���ون ط���ن �ض���نوًيا، وغريها من ال�ض���ركات ال�ض���قيقة 

املتخ�ض�ضة يف جمال املقاولت املتكاملة.

 %20.2
 من إجمالي إيرادات

عام 2013

القيمة 	• �ضل�ضلة  ت�ضمل  مرابطة  ا�ضتثمارية  منظومة 
بقطاع البرول، من اأن�ضطة ال�ضتك�ضاف والإنتاج مرورًا 
اخلام   الزيت  و�ضبكات  والتكرير  والت�ضنيع  باملعاجلة 

والغاز الطبيعي واملنتجات البرولية
تتنوع م�ض���روعات قط���اع الطاقة بن اأن�ض���طة التكرير 	•

وتولي���د وتوزي���ع الطاق���ة الكهربائي���ة وتوزي���ع الغ���از 
الطبيعي وم�ضروعات الطاقة املتجددة

يجري العمل حالًيا على اإن�ضاء اأحدث من�ضاأة تكرير تبلغ 	•
طاقتهاالإنتاجي���ة 4.2 ملي���ون طن �ض���نوًيا من منتجات 

الوقود
م�ضروعات متنوعة بن توليد الطاقة الكهربائية وبيعها 	•

م���ن خالل ال�ض���بكة القومي���ة للكهرباء، وكذلك اإن�ض���اء 
حمطات الطاقة امل�ضتقلة وحمطات التوليد اخلا�ضة

تزويد 830 األف من�ض���اأة �ض���كنية يف م�ض���ر باإمدادات 	•
الغاز الطبيعي وخدمات الت�ضغيل وال�ضيانة 

حتوي���ل املخلفات الزراعي���ة واملنزلي���ة اإىل وقود بديل 	•
للم�ضروعات ال�ضناعية

التعدينالنقل والدعم اللوجيستياألغذية األسمنت واإلنشاءات

م�ضر | ال�ضودان | جنوب ال�ضودان | كينيا | اأوغندا م�ضر | اجلزائر | ال�ضودان | اأثيوبيا | ال�ضعودية | �ضوريا | العراق م�ضر | جنوب ال�ضودان | ال�ضودان
| عمان | الإمارات 

اجلزائر | م�ضر | ال�ضودان | �ضوريا | العراق

 %14.5
 من إجمالي إيرادات

عام 2013

اإقامة  اإىل  وفرة  و�ضركة  جذور  جمموعة  تهدف 
املتزايد  الطلب  لتغطية  والغذائية  الزراعية  امل�ضروعات 
خالل  من  وذلك  ال�ضودان،  وجنوب  وال�ضودان  م�ضر  يف 
الطازج  احلليب  اإنتاج  يف  املتخ�ض�ضة  امل�ضروعات 
ومنتجات الألبان وال�ضلع ال�ضتهالكية واللحوم وخمتلف 
ال�ضتثمارية  ال�ضركات  هذه  وتعمل  الزراعية.  املحا�ضيل 
امل�ضروعات  واإقامة  الزراعية  الأرا�ضي  ا�ضت�ضالح  على 
لأبناء  املبا�ضرة  املنفعة  حتقيق  مراعاة  مع  التجارية، 

املجتمعات التي تعمل بها.

تعم���ل �ض���ركة ناي���ل لوجي�ض���تيك�ض عل���ى تطوي���ر عمليات 
نقل الب�ض���ائع عرب توظيف املزايا التناف�ض���ية مل�ض���روعات 
النقل النهري يف م�ض���ر وال�ض���ودان، والت���ي تتفوق بجدارة 
على اأن�ض���طة النقل الربي بال�ض���احنات م���ن حيث الكفاءة 
الت�ضغيلية ومعايري الأداء البيئي. وتقوم �ضركة �ضكك حديد 
ريفت فايل بت�ض���غيل ال�ضبكة القومية لل�ضكك احلديدية يف 
كينيا واأوغندا، حيث تعمل على حت�ض���ن كفاءة امل�ضروعات 
ال�ض���ناعية والزراعي���ة والتجاري���ة ع���رب تطوي���ر منظومة 
ال�ضكك احلديدية، وهو ما ينعك�ض مبا�ضرة يف خف�ض اأ�ضعار 

ال�ضلع لل�ضرائح ال�ضتهالكية املختلفة.

اإدارة  تق���دمي خدم���ات  اأ�ض���كوم يف  �ض���ركة  تتخ�ض����ض 
املحاجر ل�ضركات وم�ضانع الأ�ضمنت يف ال�ضوق امل�ضري. 
وميتد ن�ض���اط ال�ض���ركة اإىل اإنتاج كربونات الكال�ضيوم من 
اأج���ل تلبية الطل���ب العاملي املتنامي يف اأ�ض���واق الدهانات 
والبوليمر و�ض���ناعة الورق، بالإ�ض���افة اإىل ت�ضنيع املواد 
العازلة ال�ض���ديقة للبيئة )ال�ض���وف ال�ضخري وال�ضوف 

الزجاجي( لتلبية الطلب املحلي والعاملي.

ال�ضركة تركز على اإقامة امل�ضروعات الزراعية وت�ضنيع 	•
منتجات الألبان وال�ضلع ال�ضتهالكية �ضريعة الدوران

ت�ضم ا�ض���تثمارات جمموعة جذور يف م�ضر م�ضروعات 	•
مزارع دينا لإنتاج احلليب ومنتجات الألبان واملحا�ضيل 

الزراعية
تتخ�ض�ض �ض���ركة وفرة يف اإقامة امل�ضروعات الزراعية 	•

العمالقة واإنتاج املحا�ض���يل النقدية بال�ضودان وجنوب 
ال�ضودان

• منظومة ا�ضتثمارية متكاملة يف م�ضروعات النقل النهري 	
وال�ضكك احلديدية

• لنقل 	 ال�ضكك احلديدية  اأن�ضطة متنوعة ت�ضمل خدمات 
الب�ضائع والركاب، اإىل جانب الباقة الهائلة من خدمات 
الدعم اللوجي�ضتي والنقل النهري واإدارة املوانئ واأعمال 

التحميل والتفريغ
• متتلك �ضركة �ضكك حديد ريفت فايل امتياز ت�ضغيل خط 	

ال�ضكك احلديدية املمتد بطول 2325 كم والذي يربط 
بكينيا  الهندي  املحيط  على  املطل  مومبا�ضا  ميناء  بن 

واملناطق الداخلية يف كينيا واأوغندا 
• تق����وم �ض����ركة ناي����ل لوجي�ض����تيك�ض بتوف����ري حل����ول النقل 	

النهري املتميزة بكفاءة ا�ض����تهالك الوقود بطول املجرى 
املالحي لنهر النيل، اإىل جانب اأعمال التحميل والتفريغ 
باملوانئ البحرية، وكذلك اأن�ضطة التخزين والنقل الربي 

بال�ضاحنات

• تركز �ض����ركة اأ�ض����كوم على ت�ض����نيع اخلام����ات املختلفة 	
خلدم����ة ال�ض����وق املحلي واأ�ض����واق الت�ض����دير باعتبارها 
من اأبرز ال�ض����ركات املتخ�ض�ضة يف م�ضروعات التعدين 

واخلدمات اجليولوجية باملنطقة
• تغط����ي اأن�ض����طة ال�ض����ركة جم����الت البح����ث والتطوير، 	

وا�ضتك�ض����اف واإنت����اج املع����ادن الثمين����ة واإدارة املحاجر 
وعمليات التنقيب ل�ض����ركات ت�ض����نيع الأ�ض����منت واإنتاج 
ال�ض����وف  وكذل����ك  املطح����ون  الكال�ض����يوم  كاربون����ات 

ال�ضخري وال�ضوف الزجاجي

كيان اإقليمي رائد يف م�ض���روعات الأ�ضمنت والهند�ضة 	•
والإن�ضاءات

تغطي اأن�ض���طة ال�ض���ركة اأعمال الت�ض���ميم والهند�ضة 	•
وكذل���ك  الآيل  التحك���م  واأنظم���ة  الفني���ة  والإدارة 

الإن�ضاءات ال�ضناعية
ت�ض���هد �ض���ركة اأ�ض���يك لالأ�ض���منت من���ًوا مط���رًدا على 	•

امل�ضتوى الإقليمي حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 6 مليون 
طن اأ�ضمنت �ضنويا

االنتشار الجغرافياالنتشار الجغرافياالنتشار الجغرافي االنتشار الجغرافياالنتشار الجغرافي
 | ال�ضعودية   | قطر   | ُعمان   | ماليزيا   | ليبيا   | م�ضر 

ال�ضودان | الإمارات

%37.7
 من إجمالي إيرادات

عام 2013

 %8.4
 من إجمالي إيرادات

عام 2013

 %7.6
 من إجمالي إيرادات

عام 2013

نبذة عن شركة القلعة
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امل�ضروفات ب�ضركة القلعة وجميع ال�ضتثمارات التابعة. 
واأدى ذلك اإىل حتقيق قدر من الربحية بالنتائج املالية 
اخل�ضائر  تقلي�ض  مع   ،2013 عام  مدار  على  امل�ضتقلة 
العام  معدلت  ن�ضف  من  يقرب  ما  اإىل  املجمعة 
لإيرادات  العام  الإجمايل  تنمية  عن  ف�ضاًل  املا�ضي، 
مليار   6.5 لتبلغ   %6 بن�ضبة  الرئي�ضية  التابعة  ال�ضركات 
ال�ضرائب  الت�ضغيلية قبل خ�ضم  الأرباح  وارتفاع  جنيه، 
لتبلغ   %70 بن�ضبة  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد 

553.5 مليون جنيه بحلول نهاية العام. 
امللحوظة  التطورات  هذه  تنعك�ض  اأن  نتوقع  ثم  ومن 
مدعوًما   ،2015 عام  من  ابتداًء  ال�ضركة  اأرباح  على 
م�ضر  يف  الطاقة  دعم  ملنظومة  املرتقب  بالإ�ضالح 
مل�ضروعات  ال�ضتثمارية  املخ�ض�ضات  ارتفاع  وكذلك 

باملنطقة.  الأ�ضا�ضية  البنية 
عدة  تنفيذ  اإىل  كبرية  ب�ضورة  التح�ضن  هذا  ويرجع 

الآتي: مبادرات ا�ضراتيجية تت�ضمن 

تنمية فريق القلعة و�ضركاتها التابعة بتعين اأ�ضحاب 	•
القطاع  التنفيذية يف جمالت عديدة، من  اخلربات 
ال�ضركات  اإىل  البرولية  وال�ضناعات  امل�ضريف 

متعددة اجلن�ضيات. واملنظمات 
اإحراز تقدم ملحوظ على م�ضتوى امل�ضروعات حديثة 	•

لإنتاج  املنيا  اأ�ضيك  م�ضروع  افتتاح  من  الن�ضاأة، 
م�ضر،  يف  �ضنوًيا  طن  مليون   2 بطاقة  الأ�ضمنت 
امتياز  عقد  بتوقيع  للبرول  م�ضرق  �ضركة  قيام  اإىل 
اإ�ضافية  اأعوام   5 متديده  واإمكانية  عاًما   25 ملدة 
املنتجات  وتداول  لتخزين  حمطة  اأول  وت�ضغيل  لبناء 
يف  بور�ضعيد  �ضرق  مبيناء  ال�ضفن  ومتوين  البرولية 
مب�ضروع  قدًما  امل�ضي  وكذلك  ال�ضوي�ض،  قناة  حمور 
م�ضروع  اأحدث  لإن�ضاء  للتكرير  امل�ضرية  ال�ضركة 

تكرير بتكلفة ا�ضتثمارية 3.7 مليار دولر اأمريكي.
ال�ضوقية 	• الأو�ضاع  لتغري  ال�ضريعة  ال�ضتجابة 

ال�ضركة  والتعامل مبرونة مع امل�ضكالت، حيث قامت 
يف  التابعة  للم�ضروعات  جديدة  اأن�ضطة  با�ضتحداث 
التحميل  اأعمال  مزاولة  ت�ضمل  النهري  النقل  قطاع 
وكذلك  املرتفع  الربح  بهام�ض  تتميز  التي  والتفريغ 
مما  البحرية،  املوانئ  بن  احلاويات  نقل  اأن�ضطة 
لإلغاء  املتكرر  التاأجيل  تداعيات  جتاوز  يف  �ضاهم 
م�ضروعات  كفاءة  من  زوًرا  يزيد  الذي  الطاقة  دعم 

النقل الربي.
التابعة 	• بال�ضركات  تكميلية  ا�ضتثمارات  �ضخ 

قطيع  تو�ضعات  اكتمال  عن  اأثمر  مما  الرئي�ضية 
احلليب  منتجي  – اأكرب  دينا  مزارع  ب�ضركة  الأبقار 
اخلط  ت�ضغيل  اإىل  بالإ�ضافة   – امل�ضري  بال�ضوق 

الثاين لإنتاج ال�ضوف الزجاجي ب�ضركة جال�ض روك 
املتخ�ض�ضة يف ت�ضنيع املواد العازلة.

بال�ضتثمارات 	• الت�ضغيلية  التح�ضينات  موا�ضلة 
فايل  ريفت  �ضركة  بينها  ومن  القائمة،  وامل�ضروعات 
احلديدية  ال�ضكك  �ضبكة  ت�ضغيل  حقوق  �ضاحبة 
ب�ضخ  ال�ضركة  قامت  حيث  واأوغندا،  بكينيا 
جمموع  تتجاوز  املا�ضين  العامن  خالل  ا�ضتثمارات 
كاملة.  �ضنة   30 بال�ضركة على مدار  ا�ضتثماره  ما مت 
مثل  ت�ضغيلية  اأهداف  عدة  حتقيق  ذلك  عن  ونتج 
تزويد قطارات ال�ضركة باأنظمة الر�ضد املبا�ضر عرب 
املتهالكة  الأجزاء  ت�ضييد  واإعادة  ال�ضناعي،  القمر 
اخلط  ت�ضغيل  وكذلك  احلديدية،  ال�ضكك  بخطوط 
وبلدان  اأوغندا  �ضمال  بن  يربط  الذي  الرئي�ضي 
العربات  اأ�ضطول  جتديد  عن  ف�ضاًل  اأفريقيا،  �ضرق 
قاطرات  �ضراء  على  والتعاقد  احلالية  والقاطرات 

جديدة.
التي 	• الرئي�ضية  التابعة  ال�ضركات  قدرة  من  التاأكد 

ال�ضتثمارية  الفر�ض  توظيف  على  الن�ضاط  بداأت 
كافة  توفري  خالل  من  املنطقة  باأ�ضواق  اجلذابة 
اأ�ضكال الدعم لفرق الإدارة بتلك ال�ضركات. ويتجلى 
الغاز  تو�ضيل  بعقد  عربية  �ضركة طاقة  فوز  ذلك يف 
مع  م�ضر،  يف  �ضكنية  من�ضاأة  األف   66 اإىل  الطبيعي 
بتحويل  يتعلق  فيما  توازن  �ضركة  اإجنازات  موا�ضلة 
للم�ضروعات  بديل  وقود  اإىل  الع�ضوية  املخلفات 
حتمية  يف  ثقتنا  ذلك  ويعك�ض  م�ضر.  يف  ال�ضناعية 

اإلغاء دعم الطاقة بال�ضوق امل�ضري.
املجتمعات 	• وتطوير  لتنمية  ابتكارية  مبادرات  تبني 

توفري  مثل  القلعة،  �ضركة  با�ضتثمارات  املحيطة 
الوظيفي  الرتقاء  وفر�ض  املهني  التدريب  برامج 
لأبناء املجتمع املحلي، وكذلك موا�ضلة الدعم املادي 
والتي  الدرا�ضية  للمنح  القلعة  ملوؤ�ض�ضة  واملعنوي 
ل�ضباب  الآن  حتى  درا�ضية  منحة   115 بتمويل  تفخر 
املاجي�ضتري  درجات  اكت�ضاب  يف  الراغبن  م�ضر 

والدكتوراه.

مستقبلية نظرة 
القت�ضاد  ب�ضاأن  تقديراتنا  �ضحة  املقبلة  املرحلة  �ضتثبت 
غري  الطاقة  دعم  اإلغاء  بحتمية  نوؤمن  حيث  امل�ضري، 
املبا�ضر  النقدي  بالدعم  وا�ضتبداله  م�ضر  يف  امل�ضروط 
التدريجي  اخلف�ض  مع  وذلك  احلقيقين،  للم�ضتحقن 
من  مرحلة   كذلك  و�ضن�ضهد  امل�ضري.  اجلنيه  لقيمة 
م�ضر  قدرة  يف  اأثق  والتي  الهيكلية،  والتحولت  الت�ضخم 

على  جتاوزها.
على  ال�ضطور  هذه  كتابة  وقت  تعمل  القلعة  �ضركة  اإن 

ثقتنا  تعك�ض  التي  اجلديدة  التجارية  عالمتها  طرح 
ل�ضتثمارات  الداعمة  القت�ضادية  والأ�ض�ض  باملقومات 
ثم  ومن  الأفريقية.  القارة  وبلدان  م�ضر  يف  ال�ضركة 
خطة  تنفيذ  اإىل  و2015   2014 عامي  خالل  نتطلع 
والتي  ا�ضراتيجية،  حماور  ثالثة  من  املكونة  العمل 
ال�ضركة  قامت  حيث  الإدارة،  جمل�ض  بتاأييد  حتظى 
التخارج  تنوي  التي  الرئي�ضية  غري  امل�ضروعات  بتحديد 
باأنها  علًما  املقبلة،  الثالث  ال�ضنوات  مدار  على  منها 
املرتقبة  التخارج  عمليات  من  اثنن  بتنفيذ  قامت 
البنك  بيع  وهما   ،2014 عام  الأول من  الن�ضف  خالل 

للزجاج. �ضفنك�ض  و�ضركة  امل�ضري  ال�ضوداين 
يف  لعبته  الذي  بالدور  تعتز  اإذ  القلعة  �ضركة  واإن 
�ضركة  بتحويل  قامت  حيث  امل�ضروعات،  تلك  تنمية 
�ضناعي  �ضرح  اإىل  فكرة  جمرد  من  للزجاج  �ضفنك�ض 
اأ�ضواق  اإىل  الرئي�ضين  امل�ضدرين  واأحد  عمالق 
العائد  بتعظيم  التزامها  باأن  يقن  على  فاإنها  املنطقة، 
عمليات  تنفيذ  عليها  يحتم  للم�ضاهمن  ال�ضتثماري 
غري  امل�ضروعات  من  اإكلينيكية  ب�ضورة  التخارج 
بالركيز  العليا  امل�ضلحة  على  واحلفاظ  الرئي�ضية، 
معدلت  اأعلى  حتقق  التي  املحورية  ال�ضتثمارات  على 

النمو.
اأن  وهو  وا�ضح وحمدد  لدينا هدف  اأخرى  ومن جهة 
ت�ضبح ميزانية ال�ضركة خالية من اأية مديونيات بحلول 
امل�ضتقبلية  التمويلية  الأعباء  حتميل  مع   ،2019 عام 
مديونيات  اإجمايل  باأن  علًما  التابعة،  ال�ضركات  على 
الوقت  يف  جنيه  مليار   9.1 حوايل  يبلغ  املجموعة 
منفردة  ب�ضورة  القلعة  �ضركة  ميزانية  واأن  احلايل، 
ميثل  بينما  املديونيات،  اإجمايل  من  تقريًبا   %22 متثل 
مماثلة،  ح�ضة  والإن�ضاءات  والأ�ضمنت  الطاقة  قطاعي 
والأغذية  اللوجي�ضتي  والدعم  النقل  قطاعات  ومتثل 
ح�ضة  الرئي�ضية  غري  امل�ضروعات  وكذلك  والتعدين 
اأن  املقرر  ومن  املجموعة.  مديونيات  اإجمايل  من   %23
ت�ضريع  اأجل  من  التخارج  �ضفقات  عائدات  ن�ضتخدم 
�ضداد  وكذلك  الرئي�ضية  بال�ضتثمارات  النمو  وترية 
التابعة.  وال�ضركات  القلعة  ب�ضركة  اخلا�ضة  املديونيات 
جهًدا  الإدارة  تدخر  ل  املحورين  هذين  جانب  واإىل 
ب�ضركة  متكامل  موؤ�ض�ضي  نظام  تبني  �ضبيل  يف  ماًل  اأو 
ال�ضركة  قامت  حيث  التابعة،  وا�ضتثماراتها  القلعة 
الداخلية،  املراجعة  لإدارة  رئي�ض  اأول  بتعين  موؤخًرا 
والإجراءات  ال�ضيا�ضات  تطوير  على  العمل  عن  ف�ضاًل 
�ضعًيا  بال�ضركة  املختلفة  والأن�ضطة  للوظائف  املنظمة 
النمو  وترية  لت�ضريع  الالزمة  بالأدوات  الإدارة  لتزويد 
العائد  حتقيق  مع  بالتوازي  التابعة  بال�ضتثمارات 

ال�ضركة. مل�ضاهمي  اجلذاب  ال�ضتثماري 

ب�ضدد  جتدونا  لن  امل�ضاهمون  ال�ضادة  اأيها  لذلك 
ن�ضاأة  على  �ضنوات  ع�ضر  مبرور  لالحتفال  التجهيز 
مكت�ضبات  على  البناء  ملوا�ضلة  ن�ضعى  بل  ال�ضركة، 
ا�ضتثمارية،  �ضركة  اإىل  ال�ضراتيجي  التحول  خطة 
�ضت�ضعنا  اأنها  نثق  رئي�ضية  حماور  ثالثة  على  معتمدين 
م�ضروعات  يف  املتخ�ض�ضة  الكيانات  اأبرز  م�ضاف  بن 
الأفريقية.  القارة  ببلدان  الأ�ضا�ضية  والبنية  ال�ضناعة 
الرئي�ضية  غري  امل�ضروعات  من  التخارج  ذلك  ويت�ضمن 
وا�ضتخدام  الأمثل،  العائد  ومقابل  املنا�ضب  التوقيت  يف 
واحتواء  النمو  وترية  لت�ضريع  التخارج  عمليات  ح�ضيلة 
املديونيات اخلا�ضة بال�ضركات التابعة املقرر الحتفاظ 
ذلك  وفوق  ال�ضراتيجي،  التحول  خطة  اإطار  يف  بها 
اإعالء قيم ومفاهيم احلوكمة  اإىل  توجيه عناية خا�ضة 
العمل  واأنظمة  اآليات  على  املوؤ�ض�ضي  الطابع  وتر�ضيخ 

التابعة. ا�ضتثماراتها  القلعة وجميع  ب�ضركة 

مستجدات عام 2013
رئي�ضين،  اإجنازين  يف   2013 عام  م�ضتجدات  تتجلى 
ال�ضراتيجي  التحول  خطة  تنفيذ  يف  اأولهما  يتمثل 
ال�ضركات  نظام  اإىل  املبا�ضر  ال�ضتثمار  منوذج  من 
ال�ضتثمارية. ويتمثل الآخر يف تخفيف واحتواء املخاطر 
ال�ضركة  اأرباح  تنمية  عن  اأثمر  مما  واملالية،  الت�ضغيلية 
اخل�ضائر  وتقلي�ض  امل�ضتقلة  النتائج  م�ضتوى  على 
الإيرادات  تنمية  عن  ف�ضاًل  كبرية،  ب�ضورة  املجمعة 
التي  الرئي�ضية  التابعة  بال�ضركات  الت�ضغيلية  والأرباح 

الن�ضاط. بداأت 
التحول  ثمار  جني  من  القلعة  �ضركة  متكنت  وقد 
زيادة  باإمتام  ا�ضتثمارية  �ضركة  اإىل  ال�ضراتيجي 
قدرها  )بزيادة  جنيه  مليار   8 اإىل  املدفوع  املال  راأ�ض 
عامن  نحو  ا�ضتغرقت  عملية  يف  جنيه(،  مليار   3.64
بجهود  امل�ضحوبة  والقانونية  املالية  الرتيبات  من 
ذلك  2014.واأثمر  اأبريل  يف  اإمتامها  حتى  الت�ضالت 
مبعظم  الأغلبية  ح�ضة  على  القلعة  �ضركة  ح�ضول  عن 
الطاقة،   قطاعات  يف  الرئي�ضية  التابعة  ال�ضركات 
والدعم  والنقل  والأغذية،  والإن�ضاءات،  والأ�ضمنت 
املالية  النتائج  لعتبار  متهيًدا  والتعدين،  اللوجي�ضتي، 
غ�ضون  يف  ال�ضركة  لأداء  الوحيد  املقيا�ض  املجمعة 
ميزانية  باأن  علًما  الأكرث،  على  اأعوام  ثالثة  اأو  عامن 
عام  اأواخر  يف  جنيه  مليار   5.8 من  ارتفعت  ال�ضركة 
ت�ضجيل  قبل   ،2013 بنهاية  جنيه  مليار   30 اإىل   2012

زيادة جديدة خالل الن�ضف الأول من عام 2014.
حت�ضن  يف  القلعة  �ضركة  جنحت  اأخرى،  جهة  ومن 
على  احلر�ض  بف�ضل  ملحوظة  ب�ضورة  املايل  اأدائها 
خف�ض  تدابري  واتباع  الت�ضغيلية،  التح�ضينات  اإجراء 

كلمة المؤسس 
ورئيس مجلس اإلدارة

كلمة المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

مثل الذين يجهلون دروس التاريخ فيقعون فريسة لتكراره، كمثل من يعبدون التاريخ لذاته فا 
التاريخ واالستفادة  يجدون من دونه سبيًا للتطور. ولكن الحكمة تقضي بضرورة تعلم دروس 
ال  حتى  التجارب  بتلك  التكبل  دون   – سواء  حد  على  منها  والمر  الحلو   – السابقة  التجارب  من 

تضيع علينا فرص ذهبية ال يمكن تعويضها.

أحمد هيكل
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة
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شركة القلعة اآلن

عائدات استثمارية جذابة
ن�ضاأتها عام 2004 وحتى عام 2012، قامت �ضركة  منذ 
اأكرث من 4.9  اأموال تبلغ  القلعة بجذب وتوظيف روؤو�ض 
دولر  مليون   940 من  اأكرث  منها  اأمريكي،  دولر  مليار 

اأمريكي من املوارد الذاتية لل�ضركة. 
املبا�ضر  ال�ضتثمار  �ضركات  كافة  على  القلعة  وتفوقت 
تنفيذ  من  الفرة  تلك  خالل  متكنت  حيث  املنطقة  يف 
تخارج  و2  كلي،  تخارج   3( ناجحة  تخارج  عمليات   5
جزئي(، حمققة  عوائد نقدية تبلغ اأكرث من 2.2 مليار 
دولر  مليون   650 بقيمة  ا�ضتثمارات  من  اأمريكي  دولر 

اأمريكي.

مرونة كبيرة في جذب رؤوس األموال 
بن  ا�ضتثمارية  عملية   54 باإمتام  القلعة  �ضركة  قامت 
عامي 2004 و2012، ت�ضمل تاأ�ضي�ض امل�ضروعات اجلديدة 

وعمليات ال�ضتحواذ التكميلية. 
وت�ضتفيد �ضركة القلعة من الفر�ض ال�ضتثمارية املختلفة 
الهيكلة  اإعادة  برامج  تطبيق  ي�ضمل  وا�ضع  نطاق  على 
وال�ضتحواذ  الدمج  عمليات  وتنفيذ  املتعرثة،  لالأ�ضول 

وتطوير ال�ضناعات واإقامة امل�ضروعات اجلديدة.
وكانت �ض���ركة القلعة تقوم بتاأ�ضي�ض �ضناديق ال�ضتثمار 
املتخ�ض�ض���ة (Opportunity Specific Funds) الت���ي 
يتحكم كل منها مب�ض���روعات ال�ض���ركة يف اأحد القطاعات 
القت�ض���ادية، كما قامت ال�ض���ركة بتنفي���ذ الإغالق الأول 
ل�ضناديق ال�ض���تثمار امل�ضرك Africa وMENA من اأجل 
تعزيز م�ضاركة املوؤ�ض�ض���ات املالية الرائدة حول العامل يف 

ا�ضتثمارات املجموعة.

ا�ضراتيجية  ن�ضاأتها  منذ  القلعة  �ضركة  انتهجت  وقد 
اأتاح  تقوم على �ضخ ال�ضتثمارات ب�ضورة تدريجية مما 
القت�ضادية  الأو�ضاع  مواجهة  يف  والثبات  املرونة  لها 
ال�ضركات  وتاأ�ضي�ض  �ضراء  عن  ذلك  واأثمر  ال�ضعبة. 
التو�ضع  خلطط  انطالق  قاعدة  اإىل  وحتويلها  الوطنية 

الإقليمي يف قطاعات �ضناعية حمددة. 

نحظى بثقة المساهمين
جنحت �ضركة القلعة خالل فرة وجيزة يف تاأكيد مكانتها 
الرا�ض���خة ك�ض���ريك اأمثل للم�ض���تثمرين الأجانب وكذلك 
موؤ�ض�ضات التمويل التنموية، حيث ي�ضم هيكل امل�ضاهمن 
وال�ض���ركاء املحدودين يف �ضناديق �ضركة القلعة جمموعة 
م���ن اأبرز امل�ض���تثمرين من م�ض���ر ودول جمل����ض التعاون 
اخلليج���ي و�ض���مال اأفريقي���ا، بالإ�ض���افة اإىل العديد من 

املوؤ�ض�ضات ال�ضتثمارية الرائدة حول العامل.

ريادة في مجال االستثمار المباشر 
بأسواق أفريقيا

اإىل جان���ب كونه���ا ع�ض���ًوا موؤ�ض�ًض���ا للجمعي���ة امل�ض���رية 
لال�ضتثمار املبا�ض���ر (EPEA)، احتلت �ضركة القلعة مرتبة 
ال�ضدارة بن �ضركات ال�ضتثمار املبا�ضر يف اأفريقيا للعام 
الثالث على التوايل �ضمن الت�ضنيف ال�ضنوي الذي جتريه 
موؤ�ض�ض���ة برايفت اإكويتي اإنرنا�ضونال (PEI 300)، ف�ضاًل 
عن احتالل مركز متقدم يف قائمة اأكرب ع�ضر �ضركات يف 

الأ�ضواق النا�ضئة.

الطاقة
اإلجمالي العام لإليرادات

األسمنت واإلنشاءات 
اإلجمالي العام لإليرادات

1.3
مليار جم

التعدين 
اإلجمالي العام لإليرادات

523.9
مليون جم

النقل والدعم اللوجيستي 
اإلجمالي العام لإليرادات

527.5
مليون جم

األغذية 
اإلجمالي العام لإليرادات

1.2
مليار جم

2.2
مليار جم

553.5
مليون جم

اإلجمالي العام 
لألرباح التشغيلية

38.703
عدد العاملين

6.5
مليار جم

اإلجمالي العام 
لإليرادات

سجل حافل باإلنجازات

هذه النتائج تعك�ض القوائم املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013

سجل حافل باإلنجازات

تلبية احتياجات سوق  إلى  الهادفة  المشروعات االستثمارية  2 مليون جنيه، وذلك بغرض تطوير  برأسمال ال يتجاوز   2004 القلعة عام  نشأت شركة 
1.3 مليار نسمة في مصر وشمال وشرق أفريقيا.  استهاكي عماق يربو على 

19 صندوق استثمار  أفريقيا والشرق األوسط، وامتلكت  أكبر شركة استثمار مباشر في  القلعة  2012، أصبحت  وبعد مرور ثمان سنوات، بحلول عام 
دولة   15 بين  القلعة  شركة  استثمارات  وتوزعت  أمريكي.  دوالر  مليار   9.5 استثماراتها  قيمة  تبلغ  والتي  التابعة،  بشركاتها  للتحكم  متخصص 
البترول،  وتكرير  األسمنت،  وصناعة  الغذائية،  والصناعات  والزراعة  الصلبة،  المخلفات  وتدوير  الطاقة،  توزيع  بينها  من  متنوع،  صناعي  قطاع  و15 

الزجاج. وصناعة  اللوجيستي،  والدعم  النقل  ومشروعات 
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تطوير نموذج األعمال
تنفيذ برنامج  القلعة خالل عام 2013  ا�ضتكملت �ضركة 
ال�ضتثمارية  ال�ضركات  اإىل منوذج  ال�ضراتيجي  التحول 
بناء  نحو  م�ضاعيها  اإطار  يف   2012 عام  بداأته  الذي 
اأبناء القارة  م�ضتقبل اأف�ضل لأكرث من مليار مواطن من 
واإقامة  الأجل  طويلة  ال�ضتثمارات  �ضخ  عرب  ال�ضمراء، 
بناء  يف  وامل�ضاهمة  والتجارية،  ال�ضناعية  امل�ضروعات 
وتطوير �ضبكات البنية التحتية، وكذلك اإقامة امل�ضروعات 
الزراعية والغذائية، وتوفري حلول النقل املتميزة بكفاءة 
ا�ضتهالك الوقود واحلفاظ على البيئة، ف�ضاًل عن حتقيق 

القيمة امل�ضافة مب�ضروعات املوارد الطبيعية.
التحول  برنامج  اإطار  يف  القلعة  �ضركة  وتهدف 
حمورية  قطاعات  عدة  على  الركيز  اإىل  ال�ضراتيجي 
التابعة  ا�ضتثماراتها  يف  الأغلبية  ح�ض�ض  وامتالك 
والأغذية،  والإن�ضاءات،  والأ�ضمنت  الطاقة،  بقطاعات 

والنقل والدعم اللوجي�ضتي، والتعدين. 
وياأتي ذلك بالتوازي مع التخارج من امل�ضروعات غري 
الرئي�ضية مقابل العائد املنا�ضب يف غ�ضون ثالث �ضنوات 
اأكرث قلياًل، واإعادة توظيف ح�ضيلة عمليات التخارج  اأو 
من امل�ضروعات غري الرئي�ضية من اأجل دعم خطط النمو 
اخلا�ضة بال�ضركات املقرر الحتفاظ مبلكيتها على املدى 

الطويل. 

زيادة رأس المال
ليبلغ  املدفوع  راأ�ضمالها  مب�ضاعفة  القلعة  �ضركة  قامت 
مليار   3.64 بقيمة  املال  راأ�ض  زيادة  بعد  جنيه  مليار   8
�ضركة  اإىل  ال�ضراتيجي  التحول  برنامج  اإطار  يف  جنيه 

على  امل�ضاهمن  موافقة  مبقت�ضى  وذلك  ا�ضتثمارية، 
العادية  غري  العمومية  اجلمعية  خالل  الزيادة  مقرح 

التي انعقدت يف 20 اأكتوبر 2013. 
املرحلة  اإمتام  عن   2014 اأبريل  يف  ال�ضركة  واأعلنت 
الثانية والأخرية من زيادة راأ�ض املال مع التغطية الكاملة 
لالأ�ضهم املطروحة عرب اكتتاب قدامى امل�ضاهمن، حيث 
قامت ال�ضركة بطرح الأ�ضهم اجلديدة بقيمتها ال�ضمية 
املال  راأ�ض  ارتفاع  عن  اأثمر  ما  وهو  لل�ضهم(  جنيه   5(
علًما  مليار جنيه،   8 اإىل  مليار جنيه  املدفوع من 4.36 
باأن املرحلة الأوىل لالكتتاب انتهت يف 13 فرباير 2014 

مع اإمتام املرحلة الثانية يف اأبريل 2014.

واالستحواذ  التكميلية  االستثمارات 
على حصة األغلبية بالشركات التابعة 

الرئيسية
عن  الناجتة  احل�ضيلة  توظيف  على  القلعة  �ضركة  تعمل 
اإ�ضافية  ح�ضة  على  ال�ضتحواذ  يف  املال  راأ�ض  زيادة 
التابعة.  وال�ضركات  ال�ضتثمارات  من  حمددة  مبجموعة 
الأول من عام 2014  الربع  القلعة خالل  �ضركة  واأعلنت 
عن زيادة ح�ض�ض ملكيتها يف عدد من �ضركاتها التابعة 
التحول  لربنامج  تنفيًذا  وذلك  مليار جنيه،  مقابل 3.7 
قطاعات  يف  ا�ضتثمارية  �ضركة  لت�ضبح  ال�ضراتيجي 
والإن�ضاءات،  والأ�ضمنت  الطاقة،  تت�ضمن  ا�ضراتيجية 

والأغذية، والنقل والدعم اللوجي�ضتي، والتعدين.
واأدت هذه التطورات اإىل منو اإجمايل الأ�ضول مبيزانية 
ال�ضركة اإىل 30 مليار جنيه مقابل اأقل من 6 مليار جنيه 

خالل العام ال�ضابق. 

التابعة  باالستثمارات  االحتفاظ  مزايا  من  لاستفادة  األعمال،  نموذج  وتطوير  االستراتيجي،  التحول  برنامج  تنفيذ  في  قدًما  القلعة  شركة  تمضي 
المردود االقتصادي الجذاب. التركيز على األنشطة واالستثمارات ذات  الرئيسية لزيادة  التخارج من المشروعات غير  لفترة زمنية أطول، مع 

برنامج التحول االستراتيجي

تغير حصص الملكية
ملكية شركة القلعة
)قبل عمليات المبادلة(

ملكية شركة القلعة
)بعد عمليات المبادلة(

قطاعات رئيسية

الطاقة

62.5%33.8%طاقة عربية

47.9%47.9%توازن

15.2%11.7%المصرية للتكرير  )تحت اإلنشاء(

54.9%34.4%مشرق  )تحت اإلنشاء(

النقل والدعم اللوجيستي

لوجيستيكس 62.0%37.9%نايل 

30.8%28.2%أفريكا ريل وايز

األغذية

43.1%20.0%جذور

100.0%100.0%وفرة

التعدين

39.2%39.2%أسكوم

األسمنت واإلنشاءات

69.2%54.8%أسيك القابضة

مشروعات غير رئيسية

47.6%21.0%جاس وركس

للمسابك 67.4%30.0%المتحدة 

أنليميتد 99.9%99.9%فاينانس 

برنامج التحول االستراتيجي
شراء األصول وزيادة رأس المال
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برنامج التحول االستراتيجي

�ضركة  اأ�ضهم  من   %100 ببيع  الآن  حتى  ال�ضركة  قامت 
لأ�ضول  الكلية  القيمة  تقدر  �ضفقة  يف  للزجاج  �ضفنك�ض 
�ضفنك�ض للزجاج بنحو 180 مليون دولر. وقامت ال�ضركة 
كذلك ببيع 16% من ح�ضتها بالقر�ض القابل للتحويل يف 
جمموعة اأ�ضيك القاب�ضة مقابل 13 مليون دولر اأمريكي 
وذلك بالقيمة ال�ضمية للقر�ض والفوائد امل�ضتحقة حتي 
20 يناير 2014، ف�ضاًل عن بيع البنك ال�ضوداين امل�ضري 
كذلك  ال�ضركة  وتعمل  اأمريكي.  دولر  مليون   22 بقيمة 
على اإمتام عمليات التخارج من م�ضروعات اأخرى ومنها 

�ضفقة البيع املحتملة ل�ضركة اأ�ضمنت زهانه باجلزائر .

سفنكس للزجاج
اأعلنت �ضركة القلعة يف يونيو 2014 عن توقيع التفاقية 
اإىل  للزجاج  �ضفنك�ض  �ضركة  اأ�ضهم  كامل  لبيع  النهائية 
ن�ضيب  وبلغ  ال�ضعودية.  القاب�ضة  الإعمار  مواد  �ضركة 
 %73.3 البالغة  ح�ضتها  بيع  ح�ضيلة  من  القلعة  �ضركة 
يف �ضركة �ضفنك�ض للزجاج مبلًغا وقدره 73 مليون دولر 
تتخ�ض�ض يف �ضناعة  �ضفنك�ض  �ضركة  باأن  علًما  تقريًبا، 
الزجاج امل�ضطح باعتبارها من كربى ال�ضركات امل�ضتقلة 
يف هذا املجال باأ�ضواق ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.  

البنك السوداني المصري
واأعلن���ت ال�ض���ركة كذل���ك يف اأبريل 2014 ع���ن بيع كامل 
ح�ض���تها البالغة 66.12% يف البنك ال�ض���وداين امل�ضري 
اإىل بن���ك الت�ض���امن الإ�ض���المي مقابل 22 ملي���ون دولر 
اأمريكي. وقد تاأ�ض����ض البنك ال�ض���وداين امل�ضري بغر�ض 
تن�ض���يط حركة التب���ادل التجاري بن م�ض���ر وال�ض���ودان 
باعتب���اره اأح���د امل�ض���روعات التابع���ة ل�ض���ركة فاينان����ض 
اأنليميت���د، وهي اإحدى ال�ض���ركات غري الرئي�ض���ية التابعة 

للقلعة يف قطاع اخلدمات املالية وامل�ضرفية.

بدأت شركة القلعة تنفيذ برنامج التخارج من المشروعات غير الرئيسية بالتوازي مع االستحواذ على حصة األغلبية بالشركات التابعة 
الطويل. المدى  على  بملكيتها  االحتفاظ  المقرر 

القطاع الصناعيالشركة

عمليات تخارج محتملة خالل عام 2014

صناعة الزجاجمصر لصناعة الزجاج

العامرية للصناعات المعدنية / اإلسكندرية 
الصناعات المعدنيةلمسبوكات السيارات

المنسوجاتدايس

األغذيةطاحونة الدقيق

األسمنتجلفا

األسمنتزهانه

أصول عقاريةأسيك للهندسة )عقارات(

اإلنشاءاتأسنبرو

عمليات تخارج محتملة خالل عام 2015

معدات وأجهزة طبيةهايدلينا

الصناعات المعدنيةالمتحدة للمسابك

مشروعات عقارية متخصصةبنيان )حصة مساهمة(

مشروعات عقاريةالقرية الذكية

أصول عقاريةنايل لوجيستيكس )عقارات(

عمليات تخارج محتملة خالل عام 2016

الطباعة والتعبئةالوطنية

-مدفوعات قرض أوبيك )شاملة الفوائد(

 الشركة المتحدة للتنمية والتجارة 
-)سندات قابلة للتحويل شاملة الفوائد(

الخدمات الماليةفاينانس أنليميتد )التمويل متناهي الصغر(

البترول والغاز الطبيعيشركة رالي إنيرجي )سندات قابلة للتحويل(

برنامج التحول االستراتيجي
التخارج من المشروعات غير الرئيسية
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المستجدات الرئيسية
التحول االستراتيجي وخفض المخاطر 

المالية والتشغيلية

  يناير 2013
�ضركة طاقة كهرباء تبداأ ت�ضغيل اأول حمطاتها بقدرة 120 

ميجا فولت اأمبري يف نبق مبحافظة جنوب �ضيناء. 

  يناير 2013
�ضركة �ضكك حديد ريفت فايل ت�ضتكمل املرحلة الأوىل من 
اأكرب حملة حتديث وتطوير منذ 100 عام بركيب اأنظمة 
الإ�ضارات والتحكم والر�ضد املبا�ضر عرب القمر ال�ضناعي. 

  فبراير 2013
�ضركة نايل كارجو – اإحدى م�ضروعات نايل لوجي�ضتيك�ض 
التابعة ل�ضركة القلعة يف قطاع النقل والدعم اللوجي�ضتي 
بتكلفة  العائمة  لالأونا�ض  اجلديد  املر�ضى  ت�ضغيل  – تبداأ 
47 مليون جنيه لدعم وتطوير حركة الب�ضائع املتداولة يف 

ميناء الإ�ضكندرية.

  مارس 2013
اأ�ضيك  ل�ضركة  التابعة   – لالأ�ضمنت  املنيا  اأ�ضيك  �ضركة 
املنيا  حمافظة  مع  تعاون  بروتوكول  توقع   – لالأ�ضمنت 

ملكافحة الفقر وت�ضجيع املبادرات العلمية.

  مارس 2013
رئي�ض  مبن�ضب  اأبوبكر  خالد  تعن  القلعة  �ضركة 
ل�ضركة  تنفيذيًا  رئي�ًضا  كفايف  وباكينام  الإدارة  جمل�ض 

عربية. طاقة 

  أبريل 2013
والأخرية  الثانية  ال�ضحنة  تت�ضلم  دينا  مزارع  �ضركة 
من قطيع الأبقار امل�ضتوردة، والبالغ عددها األف راأ�ض 
الأمريكية،  ال�ضاللت  اأجود  من  الُع�ضر  الأبقار  من 
من  بقرة  األف   15 اإىل  ال�ضركة  قطيع  بذلك  لريتفع 

ُع�ضر. بقرة  اآلف   9 بينها 

  مايو 2013
عاًما   25 ملدة  امتياز  عقد  توقع  للبرول  م�ضرق  �ضركة 
املنتجات  وتداول  لتخزين  حمطة  اأول  وت�ضغيل  لبناء 
يف  بور�ضعيد  �ضرق  مبيناء  ال�ضفن  ومتوين  البرولية 

ال�ضوي�ض. قناة  حمور 

  يونيو 2013
م�ضنعها  يف  الكلنكر  اإنتاج  تبداأ  املنيا  اأ�ضيك  �ضركة 

اجلديد بطاقة 2 مليون طن �ضنوًيا يف �ضعيد م�ضر.

  يونيو 2013
تلفزيونية  دعاية  حملة  اأول  تطلق  اإجنوي  �ضركة 
ذات  اجلديدة  العبوات  لت�ضويق  �ضنوات  خم�ض  منذ 

لل�ضركة. املميز  وال�ضعار  الفريدة  الت�ضميمات 

  يونيو 2013
ال�ضنوية  دورتها  يف  الدرا�ضية  للمنح  القلعة  موؤ�ض�ضة 
للح�ضول  درا�ضية  منحة   11 تقدمي  عن  تعلن  ال�ضابعة 
اجلامعات  واأعرق  اأكرب  من  املاج�ضتري  �ضهادة  على 

واملعاهد العلمية باأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية.

  يوليو 2013
خط  يف  كم   73 اإن�ضاء  من  تنتهي  فايل  ريفت  �ضركة 
ونريوبي  مومبا�ضا  بن  اجلديد  احلديدية  ال�ضكك 
 1.7( اأمريكي  دولر  مليون   20 تبلغ  ا�ضتثمارية  بتكلفة 
بت�ضغيل  ال�ضركة  قامت  كما  كيني(.  �ضيلنج  مليار 

تكلفته  بلغت  الذي  الآيل  والتحكم  الإ�ضارات  نظام 
البنية  تطوير  برنامج  �ضمن  كيني(  �ضلن  مليون   800(
التحكم  زيادة  اإىل  يهدف  الذي  والتقنية  التكنولوجية 
�ضبكة  بطول  مركزًيا  والب�ضائع  القطارات  حركة  يف 

احلديدية. ال�ضكك 

 سبتمبر 2013
�ضركة القلعة تودع ع�ضو جمل�ض الإدارة املنتدب مروان 
العربي بعد انتهاء م�ضريته مع ال�ضركة ل�ضتئناف عمله 
يف جمال املحاماة مبكتب ال�ضت�ضارات القانونية الأبرز 
يف العامل SHEARMAN & STERLING LLP. ويف نف�ض 
الوقت قامت ال�ضركة بتعين عمرو اجلارحي يف من�ضب 
الع�ضو املنتدب ورئي�ض قطاع التمويل املوؤ�ض�ضي ومتابعة 

ال�ضركة. ا�ضتثمارات 

  سبتمبر 2013
الهيئة العامة للرقابة املالية توافق على الدعوة لنعقاد 
اجلمعية العامة لل�ضركة من اأجل احل�ضول على موافقة 
 3.64 بقيمة  ال�ضركة  مال  راأ�ض  زيادة  على  امل�ضاهمن 

مليار جم. 

  سبتمبر 2013
يف  الإنتاج  بدء  عن  تعلن  لالأ�ضمنت  اأ�ضيك  �ضركة 
اأقامته  الذي  املنيا،  مبحافظة  اجلديد  م�ضنعها 
الوطنية  العربية  )ال�ضركة  املنيا  اأ�ضيك  �ضركة 
طن  مليون   2 اإنتاجية  بطاقة  �ضابقًا(  لالأ�ضمنت 

اجلودة.. عايل  الرمادي  الأ�ضمنت  من  �ضنوًيا 

  سبتمبر 2013
لالأ�ضمنت‹‹ و››قمة  ››اأ�ضيك  ا�ضراتيجي بن  حتالف 
وت�ضغيل  لتطوير  عاًما   14 ملدة  بعقد  يفوز  العراق‹‹ 

العراقية. املثنى  حمافظة  يف  املثنى  اأ�ضمنت  م�ضنع 

  أكتوبر 2013
كامل  على  لال�ضتحواذ  اتفاقية  تربم  القلعة  �ضركة 
�ضفنك�ض  �ضركة  يف  ليميتد  اإنف�ضتورز  اإت�ض  دي  ح�ضة 
لتبلغ  ال�ضركة  اأ�ضهم  من   %49 تبلغ  والتي  للزجاج، 
للزجاج  �ضفنك�ض  يف  القلعة  ل�ضركة  الإجمالية  احل�ضة 

.%59.7

المستجدات الرئيسية
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  أكتوبر 2013
لزيادة  امل�ضاهمن  موافقة  على  حت�ضل  القلعة  �ضركة 
اإىل  لي�ضل  مليار جنيه   3.64 املدفوع مببلغ  املال  راأ�ض 

8 مليار جنيه.

  أكتوبر 2013
الأوىل  املرحلة  تنفيذ  من  تنتهي  فايل  ريفت  �ضركة 
– جولو‹‹ املمتد  ››تورورو  خط  تاأهيل  اإعادة  بربنامج 
بطول 500 كم بن كينيا و تورورو ب�ضرق اأوغندا و جولو 
ب�ضمال اأوغندا، �ضعًيا لزيادة �ضرعة وكفاءة نقل الب�ضائع 
اإىل اأ�ضواق �ضرق اأفريقيا بعد قرابة 20 عاًما من الإهمال 

و�ضعف الكفاءة الت�ضغيلية.

  نوفمبر 2013
وزارة  مع  تعاون  اتفاقية  توقع  عربية  طاقة  �ضركة 
من�ضاأة  األف   66 اإىل  الطبيعي  الغاز  لتو�ضيل  البرول 

�ضكنية يف م�ضر.

  يناير 2014
حوايل  ل�ضراء  اتفاقية  توقيع  عن  تعلن  القلعة  �ضركة 
الوطنية  ال�ضركة  ديون  من  اأمريكي  دولر  مليون   534

اأمريكي.   دولر  مليون   60 مقابل  الزيت  لإنتاج 

  فبراير 2014
يف  ملكيتها  ح�ض�ض  زيادة  اإمتام  تعلن  القلعة  �ضركة 
اإطار  يف  جنيه  مليار   3.7 مقابل  التابعة  ال�ضركات 

ا�ضتثمارية. �ضركة  اإىل  التحول  برنامج 

  فبراير 2014
القابل  بالقر�ض  ح�ضتها  من   %16 تبيع  القلعة  �ضركة 
 13 مقابل  القاب�ضة  اأ�ضيك  جمموعة  يف  للتحويل 
للقر�ض  ال�ضمية  بالقيمة  وذلك  اأمريكي  دولر  مليون 

 .2014 يناير   20 حتي  امل�ضتحقة  والفوائد 

  فبراير 2014
ن�ضاط  تطلق  النقل  لو�ضائل  القاب�ضة  الوطنية  ال�ضركة 
بور�ضعيد  مينائي  بن  احلاويات  لنقل  جديد  ا�ضتثماري 

البارجات املائية. التفريعة با�ضتخدام  و�ضرق 

  فبراير 2014
الغذائية  ال�ضناعات  خبري  تكلف  جذور  جمموعة 
الغذائي  الت�ضنيع  قطاع  بقيادة  الر�ضيدي«  »اأحمد 
لتحقيق  �ضعًيا  املجموعة  هيكلة  اإعادة  برنامج  �ضمن 
التوظيف الأمثل ملزايا الرابط والتكامل ال�ضراتيجي 

بن الأن�ضطة املختلفة ل�ضركات املجموعة.

  فبراير 2014
الطاقة  ارتفاع  ير�ضد  جذور  مبجموعة  الألبان  قطاع 
اإىل  دينا  مزارع  ب�ضركة  اخلام  احلليب  من  الإنتاجية 
اأكرث من 200 طن يومًيا مع تقديرات و�ضول الإنتاج اإىل 

230 طن يومًيا بحلول مار�ض 2014. 

  مارس 2014
املرحلة  انطالق  على  يوافقون  القلعة  �ضركة  م�ضاهمو 
اإىل  املال  راأ�ض  زيادة  يف  لالكتتاب  والأخرية  الثانية 

جنيه. مليار   8

  مارس 2014
�ضبه  مفاو�ضات  يف  دخولها  عن  تعلن  القلعة  �ضركة 

نهائية لبيع ح�ضتها يف البنك ال�ضوداين امل�ضري.

  مارس 2014
يف  الأقلية  ح�ضة  لبيع  املحادثات  تبداأ  القلعة  �ضركة 
على  الركيز  خطط  اإطار  يف  لالأ�ضمنت  زهانه  �ضركة 

الأغلبية. بن�ضبة  اململوكة  ال�ضتثمارات 

  أبريل 2014
قدرها  اإ�ضافية  ح�ضة  ت�ضري  وايز  ريل  اأفريكا  �ضركة 
34% من اأ�ضهم �ضركة ريفت فايل يف �ضفقة ا�ضتثمارية 

اأمريكي لرتفع ح�ضة  قيمتها 37.8 مليون دولر  بلغت 
اأفريكا ريل وايز يف �ضركة ريفت فايل اإىل %85.

  مايو 2014
جنوب  اأ�ضواق  يف  تتو�ضع  للهند�ضة  اأ�ضيك  �ضركة 
ولالإدارة  للت�ضغيل  اتفاقية  بتوقيع  الأفريقية  ال�ضحراء 
هذه  وتعد  موزمبيق،  يف  الأ�ضمنت  �ضركات  اإحدى  مع 
التفاقية اخلطوة الأوىل نحو التو�ضع اجلغرايف يف قارة 

اأفريقيا. 

  يونيو 2014 
ال�ضعودية  القاب�ضة«  الإعمار  و»مواد  »القلعة«  �ضركة 
�ضركة  اأ�ضهم  كامل  بيع  عقد  توقيع  اإمتام  تعلنان 
مليون   180 قيمتها  تبلغ  �ضفقة  يف  للزجاج«  »�ضفنك�ض 

دولر اأمريكي.

المستجدات الرئيسية
التحول االستراتيجي وخفض المخاطر 

المالية والتشغيلية

أبرز المستجدات
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القلعة في صدارة المشهد 
االستثماري بأفريقيا والشرق األوسط

القلعة  لشركة  التابعة  االستثمارات  تنتشر 
الشرق  القارة األفريقية ومنطقة  بلدان  في 

األوسط

اأفريقيا  بلدان  يف  القلعة  �ضركة  ا�ضتثمارات  متتد 
اأكرث  الأو�ضط (MENA) باعتبارها من  ال�ضرق  ومنطقة 
نظرا  الفريدة  ال�ضتثمارية  بالفر�ض  حظًا  العامل  بقاع 
لكونها ثالث اأكرب املناطق حول العامل من حيث الكثافة 
بالبرول  الغنية  الدول  تعدد  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضكانية، 
التنوع  يدعم  املالية مما  املراكز  وقوة  الطبيعي،  والغاز 
الأ�ضا�ضية  البنية  تطوير  برامج  وموا�ضلة  القت�ضادي 

الإقليمية.  تعلنها احلكومات  التي 
وي�ض���اف اإىل ذلك  الدع���م املايل والت�ض���ريعي القوي 
م���ن احلكوم���ات لتعزي���ز دور القط���اع اخلا����ض يف دفع 
عجل���ة التنمي���ة القت�ض���ادية، وقوة الأنظمة امل�ض���رفية 
باملنطق���ة، ومن���و طبق���ة ا�ض���تهالكية وا�ض���عة ل تتحم���ل 
تدف���ق  اإىل  وو�ض���وًل  الدي���ون،  م���ن  تذك���ر  م�ض���تويات 
ال�ض���ناعات كثيف���ة ا�ض���تهالك الطاقة م���ن دول جنوب 

اأوروبا اإىل �ض���مال اأفريقيا.

شريك رئيسي في مسيرة التنمية 
األفريقية

يعد ال�ض���وق امل�ض���ري الع�ض���ب الرئي�ض���ي ل�ض���تثمارات 
�ض���ركة القلع���ة من���ذ ن�ض���اأتها، غ���ري اأن ال�ض���ركة ب���داأت 
ال�ض���تثمار يف الأ�ضواق الأفريقية ب�ض���ورة مبا�ضرة منذ 
ع���ام 2006، وهن���اك العدي���د م���ن ال�ض���تثمارات الت���ي 
ن�ض���اأت يف اأ�ض���واق اأفريقية خارج  م�ض���ر، وعلى راأ�ضها 
�ض���ركة ››�ض���كك حديد ريف���ت فايل ‹‹ الت���ي تعمل على 
تذلي���ل عقب���ات التجارة البيني���ة يف اأفريقي���ا باعتبارها 

ال�ض���بكة القومية لل�ض���كك احلديدية يف كينيا واأوغندا.

– والتي تفوق م�ضاحتها ثالثة  اأفريقيا ككل  اأما قارة 
اأ�ضعاف الوليات املتحدة الأمريكية – فت�ضم 54 دولة 
وجتاوز عدد �ضكانها حاجز املليار ن�ضمة يف 2010 مما 
العامل  يف  العاملة  للقوى  مركز  اأكرب  اإىل  حتولها  يعني 

بحلول عام 2040.
وت���رى �ض���ركة القلع���ة اأن تط���ور العوام���ل الكلي���ة يف 
النم���و  واأهمه���ا  الأو�ض���ط،  ال�ض���رق  ومنطق���ة  اأفريقي���ا 
ال�ض���ريع للقدرة ال�ضتهالكية، �ض���يخلق فر�ضًا ا�ضتثنائية 
بف�ض���ل ارتفاع معدلت ال�ض���تهالك وزيادة الطلب على 
الأن�ض���طة التمويلي���ة وما يحتاجه ذلك م���ن منوذج اأكرث 
كف���اءة لإدارة ث���روات املنطق���ة م���ن امل���وارد الطبيعية، 
وبالتايل �ض���رورة منح الأولوية لل�ض���ناعات الت�ضديرية 

عالي���ة  القيم���ة   والعائ���د.
من  اجلديد  اجليل  �ضعود  �ضاهم  اآخر  جانب  ومن 
�ضناع ال�ضيا�ضات والقرارات يف حتقيق بع�ض التحولت 
ومبادئ  مفاهيم  بتبني  يتعلق  فيما  الهامة  الإيجابية 
فتح  ذلك  و�ضاحب  الأفريقية،  الأ�ضواق  يف  احلوكمة 
املجالت  يف  اخلا�ض  القطاع  ل�ضتثمارات  جديدة  اآفاق 
ال�ضابق حكرًا على القطاع  ال�ضراتيجية التي كانت يف 

العام وحده.
الأ�ضواق  من  �ضتة  اأفريقيا  قارة  احت�ضنت  لقد 
�ضنوات  الع�ضر  خالل  العامل  حول  منوًا  الأ�ضرع  الع�ضرة 
النقد  �ضندوق  تقديرات  وت�ضري   ،2010 يف  املنتهية 
 الدويل  (IMF World Economic Outlook) وجملة 
على  �ضتحتوي  ال�ضمراء  القارة  اأن   The Economist
�ضبعة اأ�ضواق من بن القت�ضادات الع�ضرة الأ�ضرع منوًا 

حول العامل خالل الفرة من 2011 اإىل 2015.

النطاق الجغرافي الستثمارات القلعة

تركز استثمارات شركة القلعة على 
األسواق واالقتصادات األكثر جاذبية 

حول العالم

النطاق الجغرافي الستثمارات القلعة

 جيل جديد من صناع
القرارات والسياسات

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  اأ�ضواق  تتميز 
ف�ضاًل  ال�ضيادية،  املالية  املراكز  بقوة 
من  القوي  والت�ضريعي  املايل  الدعم  عن 
احلكومات لتعزيز دور القطاع اخلا�ض يف 

دفع عجلة التنمية القت�ضادية.

أكثر من مليار مستهلك

متث���ل اأ�ض���واق الق���ارة الأفريقي���ة 
ومنطق���ة ال�ض���رق الأو�ض���ط كتلة 
ا�ضتهالكية �ضخمة تتجاوز مليار 
ن�ضمة من ذوي الدراية والتطلعات 

اجلديرة بالتلبية

أسواق سريعة النمو

حتتوي القارة الأفريقية على �ض���بعة 
من بن القت�ضادات الع�ضرة الأ�ضرع 

منوًا حول العامل.

 على مشارف التحول إلى أكبر
مركز للقوى العاملة حول العالم

ت�ضري القارة الأفريقية نحو التحول اإىل اأكرب 
بحلول  العامل  حول  العاملة  للقوى  مركز 
عام 2030 – و�ضط تراجع التعداد ال�ضكاين 

بال�ضن وا�ضتقراره يف الهند.

 48 مليار دوالر أمريكي سنويًا
 لتلبية متطلبات قطاع البنية

 األساسية
ي�ضل حجم الإنفاق على م�ضروعات البنية 
الأ�ضا�ضية يف الأ�ضواق الأفريقية اإىل 45.3 
مليار دولر �ضنويًا بينما تقدر الحتياجات 
�ضنوياً،  دولر  مليار  بحوايل 93.3  الفعلية 
علمًا باأن قطاع الطاقة وحده ميثل 80% من 

حجم الفجوة الراهنة.
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على أعتاب الحقبة 
األفريقية

من  مجموعة  بفضل  محدودة  غير  بفرص  األفريقية  القارة  تحظى 
العوامل والمزايا التنافسية، أبرزها تزايد االستقرار السياسي واالقتصادي، 
الدول  من  بالعديد  العمرانية  الرقعة  وزيادة  الطبيعية،  الموارد  ووفرة 
الزراعية  األراضي  من  مساحة  أكبر  على  احتوائها  جانب  إلى  األفريقية، 

العالم. حول  المستغلة  غير 

 كيف تتحقق الطفرة
األفريقية؟

من خالل التاأكد من ا�ضتقرار الأو�ضاع ال�ضيا�ضية ومنظومة القت�ضاد الكلي •
من خالل ال�ضتثمار يف: •

م�ضروعات البنية الأ�ضا�ضية - ت�ضييد الطرق و�ضبكات ال�ضكك احلديدية  ·
واملوانئ اجلوية والبحرية والكباري واأنظمة ال�ضرف ال�ضحي وم�ضادر 

الطاقة البديلة وغريها
ال�ضتعداد للثورة التكنولوجية ·
البنية الأ�ضا�ضية لتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت ·
املنظومة التعليمية ·
الرعاية ال�ضحية ·
تنمية القطاعات القت�ضادية واإقامة امل�ضروعات كثيفة العمالة ·

ماذا بعد؟
تعزيز اأنظمة و�ضيا�ضات احلوكمة •

تطبيق �ضيا�ضات احلوكمة على امل�ضتوى الكلي ي�ضجع على اإبراز ق�ض�ض  ·
النجاح الأفريقية ويحث ال�ضعوب على التطوير من نف�ضها

تنمية الرقعة العمرانية وال�ضتفادة من وفرة املوارد باملناطق الريفية •
�ضيتحقق النمو بتاأمن القيمة امل�ضافة للم�ضروعات ال�ضتخراجية، وزيادة  ·

الرقعة العمرانية، وال�ضتثمار يف تطوير �ضبكات البنية الأ�ضا�ضية
التحرك الفوري لتطوير قطاع البنية الأ�ضا�ضية ا�ضتعداًدا لتحول القارة  ·

الأفريقية اإىل اأكرب مركز للقوى العاملة يف العامل.
توظيف  الأ�ضواق امل�ضركة باأفريقيا •

حتظى القارة الأفريقية بالعديد من الفر�ض ال�ضتثمارية ب�ضورة عامة،  ·
وهناك فر�ض للنمو على امل�ضتوى الإقليمي لل�ضركات ب�ضفة خا�ضة من 

خالل اإن�ضاء وتفعيل الأ�ضواق امل�ضركة التي بداأت بالظهور، مثل جمتمع 
 (EAC) وجمتمعات دول �ضرق اأفريقيا (SADC) التنمية لدول جنوب اأفريقيا

.(COMESA) وكذلك ال�ضوق امل�ضركة ل�ضرق وجنوب اأفريقيا

النطاق الجغرافي الستثمارات القلعة

عوامل ديموغرافية جذابة

اأكرث من مليار م�ضتهلك ·
�ضوق ا�ضتهالكي: 860 مليار دولر عام 2008 ·
تقديرات النمو: ت�ضري القارة الأفريقية نحو  ·

التحول اإىل اأكرب مركز للقوى العاملة حول العامل 
بحلول عام 2040 – مبعدلت منو اأ�ضرع من 

ال�ضن

إقرار تشريعات داعمة

حكومات المنطقة بدأت تفتح المجال الستثمارات 
القطاع الخاص في قطاعات كانت في السابق 

حكًرا على القطاع العام، ومنها:  
توليد الطاقة  ·
توزيع الطاقة  ·
تكرير البرول ·
م�ضروعات النقل ال�ضخمة ·

 ثروة 
الموارد الطبيعية

 المزايا 
الديموغرافية الحوكمة

 عودة  المواهب 
والكفاءات 

اإلفريقية

 مقومات التنمية 
بالقارة األفريقية
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 قارة أفريقيا تربة خصبة 
للفرص االستثمارية الجذابة

الفرص االستثمارية في أفريقيا

المؤثرة،  العوامل  البنية األساسية على خلفية مجموعة من  إلى ضخ مزيد من االستثمارات بمشروعات تطوير  تحتاج االقتصادات األفريقية 
العالمي. الروابط مع االقتصاد  العمرانية ونمو األسواق االستهاكية واتساع  الرقعة  زيادة  أبرزها 

الإنرتنت يف  انت�شار  معدل 
على  الأدنى  هو  اأفريقيا، 

امل�شتوى العاملي

%3 

من أسعار السلع ناتج عن تكلفة النقل

 أكثر من %50

من سكان القارة األفريقية يبعدون 
عن المراكز العمرانية الكبرى بنحو 6 

ساعات

%59 

لديهم  أفريقيا  سكان  من  فقط 
لتقديرات  وفقًا  كهربائية  طاقة 
 ،(WEF) العالمي  المنتدى االقتصادي 
بالمتوسط   %10 إلى  ذلك  وينخفض 

في المناطق الريفية.

%43 

الأقل  الع�شرين  القت�شادات  بني 
لنخفا�ض  نظًرا  العامل  حول  تناف�شية 
كفاءة املوؤ�ش�شات و�شعف منظومة البنية 
الأ�شا�شية وعدم ا�شتقرار القت�شاد الكلي 
املعلومات  وتكنولوجيا  التعليم  وتخلف 

والت�شالت

14 دولة أفريقية 

مشروعات توليد وتوزيع الطاقة

استثمارات شركة القلعة في قطاع الطاقة تركز على احتياجات القارة األفريقية

شركة طاقة عربية
تعد طاقة عربية اأكرب �ضركة تابعة للقطاع اخلا�ض امل�ضري يف م�ضروعات توزيع الطاقة، حيث حتظى ال�ضركة بخربة تربو على 16 عاًما من العمل على بناء وت�ضغيل �ضبكات البنية 
الأ�ضا�ضية لقطاع الطاقة، من توزيع الغاز الطبيعي وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وت�ضويق املنتجات البرولية. وتقوم �ضركة طاقة عربية بتوفري خدماتها عن طريق ثالث اإدارات 
رئي�ضية تت�ضمن توزيع الغاز )املن�ضاآت ال�ضكنية وامل�ضروعات ال�ضناعية والتجارية(، وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، وت�ضويق املنتجات البرولية. للمزيد من املعلومات عن ال�ضركة، 

رجاء الطالع على �ضفحة 42 من التقرير ال�ضنوي.

شركة توازن
حتتل �ضركة توازن مكانة اإقليمية رائدة يف جمال تدوير املخلفات، حيث تقوم ال�ضركة بتحويل املخلفات الزراعية واملنزلية اإىل وقود بديل للم�ضروعات ال�ضناعية وغريه من املنتجات 
النافعة مثل الأ�ضمدة والأعالف احليوانية. وتتطلع �ضركة توازن اإىل م�ضاعدة بلدان املنطقة يف التغلب على م�ضكلة املخلفات من خالل �ضركاتها التابعة، وهي ال�ضركة امل�ضرية لتدوير 
املخلفات الزراعية ››اإيكارو‹‹ وجمموعة الأن�ضطة الهند�ضية ››اإنتاج‹‹. تعمل �ضركة ››اإيكارو‹‹ على فرز املخلفات وحتويلها اإىل اأ�ضمدة واأعالف ع�ضوية ووقود بديل للم�ضروعات 
ال�ضناعية، وتخطط يف املرحلة املقبلة اإىل حتويل املخلفات املرفو�ضة اإىل ورق وحتويل الكرتون والألياف اإىل اأخ�ضاب م�ضغوطة. وتتخ�ض�ض جمموعة ››اإنتاج‹‹ يف ت�ضميم واإن�ضاء 
معامل فرز وتدوير املخلفات حول العامل وت�ضعى اإىل نقل خرباتها يف هذا املجال اإىل بلدان اأخرى من بينها عمان وال�ضعودية وال�ضودان وماليزيا و�ضوريا.  للمزيد من املعلومات عن 

ال�ضركة، رجاء الطالع على �ضفحة 44 من التقرير ال�ضنوي.

معدلت التجارة البينية يف اأفريقيا ل تتجاوز %9 	•
مقارنة بنحو 50% بن الأ�ضواق النا�ضئة يف قارة اآ�ضيا.

تكلفة نقل الب�ضائع قد متثل 50-75% من الأ�ضعار يف 	•
الدول احلبي�ضة مثل مالوي واأوغندا ورواندا.

يتكلف نقل �ضيارة من ال�ضن اإىل مومبا�ضا حوايل 4 	•
اآلف دولر، ويتكلف نقل نف�ض ال�ضيارة من مومبا�ضا 

اإىل كامبال 5 اآلف دولر.

استثمارات شركة القلعة في قطاع النقل والدعم اللوجيستي تركز على 
احتياجات القارة األفريقية

شركة أفريكا ريل وايز
اأفريكا ريل وايز امل�ضاهم الرئي�ضي يف �ضركة �ضكك حديد ريفت فايل، وهي �ضاحبة امتياز ح�ضري مدته  تعد �ضركة 
25 عاًما لإدارة ال�ضبكة القومية لل�ضكك احلديدية يف كينيا واأوغندا بطول 2352 كم، والتي تربط بن ميناء مومبا�ضا 
على املحيط الهندي بكينيا والعا�ضمة الأوغندية كامبال مرورًا باملناطق الداخلية يف كل من كينيا واأوغندا. وقد بداأت 
�ضركة القلعة قبل عامن تنفيذ برنامج اإعادة التاأهيل املخطط اإمتامه على ثالث مراحل بتكلفة ا�ضتثمارية 287 مليون 
دولر اأمريكي، وذلك بالتن�ضيق مع الإدارة التنفيذية ب�ضركة ريفت فايل وال�ضركاء املحلين. واأثمر ذلك  عن العديد من 
املعلومات عن  للمزيد من  قدرة احلمولت.  زيادة  ف�ضال عن  وال�ضالمة  الأمن  والرتقاء مبعايري  الت�ضغيلية  التطورات 

ال�ضركة، رجاء الطالع على �ضفحة 66 من التقرير ال�ضنوي.

شركة نايل لوجيستيكس
تعمل �ضركة نايل لوجي�ضتيك�ض على توظيف املميزات التناف�ضية الفريدة لنهر النيل، بغر�ض اإقامة اأكرب �ضبكة متكاملة 
من م�ضروعات النقل النهري – املوفرة يف ا�ضتهالك الوقود – وتقدمي خدمات الدعم اللوجي�ضتي واإدارة املوانئ النهرية 
م�ضر  يف  وال�ضناعية  الزراعية  امل�ضروعات  اأ�ضحاب  من  وغريهم  والت�ضدير  ال�ضترياد  �ضركات  من  العمالء  خلدمة 
فرعية  �ضركات  اأربع  للعمالء من خالل  معايري اخلدمة  اأعلى  توفري  على  ال�ضركة  وتعمل  ال�ضودان.  وجنوب  وال�ضودان 
للنقل  اأ�ضطول  و�ضركة  مارين،  كري  و�ضركة  النهرية،  املوانئ  لإدارة  الوطنية  وال�ضركة  كارجو،  نايل  �ضركة  وهي  تابعة، 

الربي. للمزيد من املعلومات عن ال�ضركة، رجاء الطالع على �ضفحة 64 من التقرير ال�ضنوي.

توضح تقديرات البنك الدولي أن قارة 
بقيمة  استثمارات  إلى  تحتاج  أفريقيا 
الطاقة  قطاع  في  دوالر  مليار   300
االقتصادي  النمو  مواكبة  أجل  من 

بالمعدالت الحالية.

300 مليار دوالر

شبكات النقل والدعم اللوجيستي

معدل نمو أنشطة توليد الطاقة 
الكهربائية حول العالم 2009-1973 

)تيرا وات / ساعة(

Key World Energy Statistics 2011 :املصدر
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Annual Need:
USD 93.3 billion

The Gap: US$ 48 billion,
breaking down as:
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متطلبات استثمارية �قامة مشروعات جديدة وتنمية المشروعات القائمة
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IEA Factbook 2011 :املصدر
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The Gap: US$ 48 billion,
breaking down as:
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متطلبات استثمارية �قامة مشروعات جديدة وتنمية المشروعات القائمة
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مجموع اإلنفاق السنوي على مشروعات البنية األساسية في جنوب الصحراء األفريقية: 45.3 مليار دوالر*

 Africa Infrastructure Country Diagnostic, :املصدر
African Development Bank, 2010
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Annual Need:
USD 93.3 billion

The Gap: US$ 48 billion,
breaking down as:
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متطلبات استثمارية �قامة مشروعات جديدة وتنمية المشروعات القائمة
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ضعف  نتيجة  دوالر  مليار   17.4 إهدار  يتم   *

االستثمارية  المنظومة  أركان  بشتى  الكفاءة 
إلى  ووصواًل  التخصيص  عملية  من  ابتداًء 

القائمة. بالمشروعات  الفنية  المشكات  قطاع الطاقة وحده يمثل 
80% من الفجوة الحالية

القت�شادي  املنتدى  تقديرات  تو�شح 
العاملي (WEF) اأن القارة الأفريقية حتتاج 
اإىل 93 مليار دولر �شنوًيا حتى عام 2020 
لتطوير �شبكات البنية الأ�شا�شية، لي�شل 
 1.86 اإىل  امل�شتثمرة  املبالغ  اإجمايل 

ترليون دولر اأمريكي

93 مليار دوالر أمريكي
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استثمارات ذات مردود 
اجتماعي وبيئي

تنمية الطاقات البشرية

التنمية المستدامة - المردود االجتماعي والبيئي

الدراسية  للمنح  القلعة  مؤسسة 
نشأتها  منذ  منحة   122 بتوفير  قامت 

عام 2007

122

تبرعات  برصد  القلعة  شركة  قامت 
أمريكي  دوالر  مليون   60 تتجاوز  مالية 
المجتمعية  التنمية  مبادرات  لتمويل 

منذ نشأتها في عام 2004

60

 30 بتخصيص  القلعة  شركة  تلتزم 
لتغطية  سنويًا  أمريكي  دوالر  ألف 
للخدمات  القلعة  مركز  مصروفات 

المالية بالجامعة األمريكية بالقاهرة

30

إنشاء صندوق بقيمة 1.58 مليون دوالر 
في  االجتماعية  البنية  تطوير  بغرض 

والية النيل األبيض السودانية

1.58

– على  حتر�ض �ضركة القلعة – وجميع �ضركاتها التابعة 
امل�ضاركة الفعالة يف ت�ضجيع مبادرات العمل البتكاري وخلق 
امل�ضتدامة  التنمية  قواعد  اإر�ضاء  وكذلك  القيمة  وتعظيم 
باملجتمعات املحيطة با�ضتثماراتها. و�ضركة القلعة اإذ تتطلع 
اإىل حتقيق العائدات النقدية التي تتنا�ضب مع حجم وطبيعة 
ا على حتقيق  املخاطر املحتملة، فهي دائمة احلر�ض اأي�ضً
اأهداف تنموية حمددة ترجع باملردود الإيجابي املبا�ضر على 

اأبناء املجتمع املحلي بالبلدان والأ�ضواق التي ت�ضتثمر بها.
املردود  ذات  ال�ضتثمارية  امل�ضروعات  اإقامة  وير�ضخ 
التزاًما  القلعة،  �ضركة  عقيدة  يف  والبيئي  الجتماعي 
اخلا�ض  القطاع  ومنظمات  ملوؤ�ض�ضات  الأ�ضيلة  بامل�ضئولية 
م�ضر  يف  الواعد  ال�ضباب  جليل  اأف�ضل  م�ضتقبل  بناء  يف 
واملنطقة عرب رعاية م�ضروعات ومبادرات التنمية املجتمعية 
وامل�ضاهمة الفعالة يف تطوير املجتمعات التي ن�ضتثمر بها 

وتركها يف حال اأف�ضل مما كانت عليه.
اإن �ضركة القلعة – بف�ضل جذورها ك�ضركة رائدة يف جمال 
ال�ضتثمار املبا�ضر باأفريقيا – حتظى بباع طويل يف اإقامة 
حتقيق  اأجل  من  التقليدية  غري  ال�ضتثمارية  امل�ضروعات 
اأق�ضى ا�ضتفادة من الطاقات والإمكانيات التي حتظى بها 
بلدان املنطقة. وترى �ضركة القلعة اأن اإقبالها موؤخًرا على 
تبني منوذج ال�ضركات ال�ضتثمارية �ضيدعم ويعزز قدرتها 
على تعظيم املردود الإيجابي ل�ضتثماراتها التابعة بف�ضل 
ميزة الحتفاظ بتلك ال�ضتثمارات لفرة زمنية اأطول ن�ضبًيا 

من املتعارف عليه بن �ضركات ال�ضتثمار املبا�ضر.
مل�ضروعاتها  ال�ضتثماري  الأداء  اأن  القلعة  �ضركة  وتوؤمن 
يتاأثر ويتحدد وفقًا ملا يتم اتخاذه من تدابري وقرارات تهدف 
اإىل حت�ضن احلوكمة الجتماعية والبيئية لل�ضركة. ومن ثم 
ترى ال�ضركة �ضرورة مراعاة هذه التدابري واإعطائها تركيز 
خا�ض اإمياًنا باأن اإدخال العتبارات البيئية والجتماعية يف 
منظومة اتخاذ القرار ي�ضاعد على حتقيق اأف�ضل النتائج 
مل�ضاهمي ال�ضركة، ويدعم النمو احلقيقي مبنطقة ال�ضرق 

الأو�ضط والقارة الأفريقية.
منذ ن�ضاأتها يف عام 2004 قامت �ضركة القلعة بتوفري منح 
اأجل  اأمريكي من  وتربعات مالية تتجاوز 60 مليون دولر 
متويل مبادرات تطوير املنظومة التعليمية وبرامج التدريب 

املهني وكذلك م�ضروعات تنمية املوارد الب�ضرية.
املبادرات  دعم  على  القلعة  �ضركة  حر�ض  وينعك�ض 
التعليمية من واقع م�ضروعاتها املتنوعة يف جمال التنمية 
وامل�ضئولية الجتماعية والتي متتد من مبادرات ا�ضتكمال 
التعليم العايل وتنمية راأ�ض املال الب�ضري يف م�ضر، اإىل 
برامج امل�ضاركة املجتمعية وتوفري فر�ض التدريب املهني 
املجتمعات  وم�ضاعدة  واجلزائرية،  امل�ضرية  للعمالة 
الأ�ضا�ضي  التعليم  خدمات  على  احل�ضول  يف  الريفية 

والتدريب املهني بال�ضودان.

املنظومة  بتطوير  الهتمام  اأن  القلعة  �ضركة  وتوؤمن 
�ضتى  الب�ضرية يف  بالبنية  الرتقاء  �ضي�ضاهم يف  التعليمية 
ل  جديد  تنموي  اإطار  ا�ضتحداث  ثم  ومن  املنطقة  بلدان 
يتطلب احلاجة اإىل ا�ضتقطاب اخلربات والكوادر الأجنبية.

 دعم وتطوير المنظومة التعليمية
مؤسسة القلعة للمنح الدراسية

قامت موؤ�ض�ضة القلعة للمنح الدرا�ضية بتوفري اأكرث من 122 
منحة منذ ن�ضاأتها عام 2007. وتهدف املوؤ�ض�ضة اإىل م�ضاندة 
العلمية  الدرجات  اكت�ضاب  يف  الطموح  امل�ضري  ال�ضباب 
الدولية  التعليمية  واملعاهد  اجلامعات  اأعرق  من  الرفيعة 
يف اأوروبا واأمريكا ال�ضمالية، ب�ضرط العودة للعمل يف م�ضر 
بعد احل�ضول على املاجي�ضتري اأو الدكتوراه �ضعًيا للم�ضاهمة 
يف رفعة وطننا الغايل. وحتر�ض املوؤ�ض�ضة على توفري املنح 
الدرا�ضية يف خمتلف املجالت والتخ�ض�ضات مثل الطب 
والنانوتكنولوجي والتنمية ال�ضيا�ضية واإدارة الأعمال واأنظمة 
الطبيعية  املوارد  ا�ضتهالك  وتر�ضيد  املتجددة  الطاقة 
وحتديًدا املياه. ويتميز منوذج املوؤ�ض�ضة بال�ضتدامة بف�ضل 
التنموية، وهو ما  اأهدافها  تخ�ضي�ض وقف دائم لتحقيق 
اأثمر يف حتولها اإىل واحدة من اأكرب برامج املنح الدرا�ضية 

التابعة للقطاع اخلا�ض يف م�ضر.

مركز القلعة للخدمات المالية 
بالجامعة األمريكية بالقاهرة

تربعت �ضركة القلعة مببلغ 250 األف دولر اأمريكي لتاأ�ضي�ض 
الأمريكية  باجلامعة  املالية  للخدمات  القلعة  »مركز 
كاأول   2006 نوفمرب  يف  افتتاحه  مت  والذي  بالقاهرة« 
مركز من نوعه يف ال�ضرق الأو�ضط متخ�ض�ض يف اأن�ضطة 
وجتهيز  لإعداد  املركز  وي�ضعى  املايل.  والتحليل  التدريب 
واإدارة  املالية  الأوراق  تداول  جمالت  يف  للعمل  الطالب 
الطالب  مل�ضاعدة  ويتطلع  الأ�ضول،  وتخ�ضي�ض  املخاطر 
لكي  الالزمة  واخلربات  املعلومات  تقدمي  عرب  والباحثن 
ي�ضبحوا من رواد �ضناعة اخلدمات املالية باملنطقة. وتقوم 
ال�ضركة بتخ�ضي�ض 30 األف دولر اأمريكي �ضنويًا لتغطية 

م�ضروفات ت�ضغيل املركز.

تحسين الظروف المعيشية ألبناء 
المحلي المجتمع 

دعم  يف  الفعالة  امل�ضاركة  اإىل  القلعة  �ضركة  ت�ضعي 
با�ضتثماراتها،  املحيطة  باملجتمعات  التنمية  مبادرات 
ال�ضركات  التاأكد من خ�ضوع جميع  القلعة على  وحتر�ض 
لمتثالها  �ضماًنا  امل�ضتمر  والتقييم  للم�ضاءلة  التابعة 
للمعايري ال�ضارمة التي تقوم عليها ا�ضراتيجية ال�ضركة 

يف اإطار امل�ضاركة الجتماعية. 

التابع  ال�ضتثماري  الذراع   – وفرة  �ضركة  قامت  وقد 
 – بال�ضودان  الزراعي  الإنتاج  قطاع  يف  القلعة  ل�ضركة 
اأمريكي  دولر  مليون   1.58 قيمته  تبلغ  �ضندوق  باإن�ضاء 
من اأجل حت�ضن مقومات البنية الجتماعية بالقرب من 
مدينة كو�ضتي الواقعة يف ولية النيل الأبي�ض ال�ضودانية. 
فيما حتر�ض �ضركة �ضكك حديد ريفت فايل، باعتبارها 
احلديدية  ال�ضكك  قطاع  يف  القلعة  ا�ضتثمارات  اأبرز 
باأفريقيا، على تخ�ضي�ض املوارد املالية الالزمة لربامج 
و�ضالمة  �ضحة  على  للحفاظ  �ضعًيا  املجتمعية  امل�ضاركة 
البيئي  الإ�ضراف  وتعزيز  اجلمهور،  وعموم  العاملن 
املحيطة  املجتمعات  اأبناء  مع  التعاونية  والعالقات 

بامل�ضروع يف خمتلف اأنحاء كينيا واأوغندا. 
لالأ�ضمنت  اأ�ضيك  �ضركة  اأطلقت   ،2013 عام  ويف 
املنظومة  وتدعيم  الغذاء  توفري  برنامج  مبادرتن �ضمن 
اجلديد  امل�ضنع  يقع  حيث  املنيا  حمافظة  يف  التعليمية 
فقد  �ضنوًيا.  طن  مليون   2 الإنتاجية  طاقته  تبلغ  الذي 
العاملي  للربنامج  جم  مليون   2 مببلغ  ال�ضركة  تربعت 
لتقدمي  وذلك  املتحدة،  الأمم  ملنظمة  التابع  للغذاء 
املنيا،  حمافظة  لتالميذ  ال�ضحية  الغذائية  الوجبات 
لتح�ضن  املنيا  جامعة  مع  بروتوكول  توقيع  عن  ف�ضاًل 
التدريبية  الربامج  طرح  عرب  لل�ضباب  الفنية  املهارات 

لطالب اأق�ضام الكيمياء واجليولوجيا.

الحفاظ على البيئة
قامت �ضركة القلعة با�ضتحداث منوذج ابتكاري خللق قيمة 
ت�ضتثمر  التي  والقطاعات  ال�ضناعات  مبختلف  م�ضافة 
بها. وتعتمد ال�ضركة على اأحدث الت�ضميمات التي متتاز 
النظيف  الإنتاج  اأنظمة  بتوظيف  تلتزم  وكذلك  بالكفاءة 
على  احلفاظ  ممار�ضات  لت�ضجيع  م�ضاعيها  اإطار  يف 
ال�ضتثماري  العمل  خالل  من  امل�ضتدامة  والتنمية  البيئة 
بقطاعات ا�ضراتيجية تت�ضمن الطاقة وتدوير املخلفات 

والنقل وت�ضنيع مواد البناء ال�ضديقة للبيئة.

إقامة مشروعات استثمارية ذات 
مردود اجتماعي وبيئي

الدولية  املنظمة  ع�ضوية  على  القلعة  �ضركة  حازت 
هادفة  غري  منظمة  وهي   – GIIN املوؤثر  لال�ضتثمار 
اأكفاأ  تاأ�ض�ضت عام 2009 من جانب جمموعة من  للربح 
ال�ضركات  جهود  لتدعيم  �ضعًيا  واملتخ�ض�ضن  اخلرباء 
ال�ضتثمارية واملوؤ�ض�ضات التي حتر�ض على تر�ضيخ املعايري 
الجتماعية والبيئية خالل مزاولة عملياتها الهادفة اإىل 
النوع  باأن هذا  القلعة  اإدارة  حتقيق عوائد مالية. وتوؤمن 
من ال�ضتثمار ذا املردود الجتماعي والبيئي هو الأ�ضا�ض 

الداعم لالأن�ضطة وال�ضراتيجيات ال�ضتثمارية.

مليون دوالر

مليون دوالر

ألف دوالر 
سنوًيا

منحة دراسية

أكثر من
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فريق إداري متميز

 قيادة شركة
القلعة

تحظى شركة القلعة بفريق من الخبرات 
على  الشركة  وتحرص  الشابة،  اإلدارية 
االستثمار  وخبراء  المحترفين  تعيين 
الغالبية  وتتألف  المجاالت.  شتى  في 
من  القلعة  شركة  فريق  من  العظمى 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  أبناء 
وطيدة  بعاقات  يتمتعون  الذين  أفريقيا 
وكذلك  بالمنطقة  األعمال  مجتمع  مع 
يحظون بدراية عميقة باألسواق اإلقليمية 

ولديهم خبرات دولية متميزة. 

أحمد هيكل

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة
هريمي�ض  املالية  املجموعة  عاًما:   25 خربة 

– فنون

هشام الخازندار

الشريك المؤسس والعضو المتندب
خربة 15 عاًما: املجموعة املالية هريمي�ض 

– جولدمان �ضاك�ض

عمرو الجارحي

العضو المنتدب لقطاع األغذية ورئيس 
قطاع التمويل المؤسسي ومتابعة 

االستثمارات  

خربة 32 عاًما: بنك ال�ضتثمار القومي 
املالية هريمي�ض – املجموعة 

كريم صادق

العضو المتندب
خربة 18 عاًما: البنك العربي 

الدويل التجاري  – البنك 

معتز فاروق

رئيس القطاع المالي

هريمي�ض  املالية  املجموعة  عاًما:   16 خربة 
P&G اأند جامبل  – بروكتور 

محمد شعيب

العضو المنتدب لقطاع الطاقة

للبرول  العامة  الهيئة  عاًما:   34 خربة 
للغازات  القاب�ضة  امل�ضرية  ال�ضركة   –

الطبيعية »اإيجا�ض« – عجيبة للبرول

فريق اإلدارة
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أنظمة وسياسات الحوكمة

 روبرت ويجز
عضو مجلس اإلدارة

 أسامة حافظ
 عضو مجلس اإلدارة

ممثًا عن شركة العليان

فيليب بلير دندس
عضو مجلس اإلدارة

 رغيد شانطي
عضو مجلس اإلدارة

 الشيخ محمد بن سحيم
عضو مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

األعضاء التنفيذيين

األعضاء غير التنفيذيين

يتاألف جمل�ض اإدارة �ضركة القلعة من املوؤ�ض�ض وال�ضريك 
اللجنة  ت�ضكيل  �ضمن  منتدبن  ع�ضوين  وكذلك  املوؤ�ض�ض 
يتم  تنفيذين  اأع�ضاء غري  ثمانية  اإىل جانب  التنفيذية، 
ت�ضميتهم من جانب م�ضاهمي ال�ضركة. وقد جرت العادة 
اأغلبه من  القلعة يف  �ضركة  اإدارة  يتاألف جمل�ض  اأن  على 
جمل�ض  اأولويات  باأن  علًما  التنفيذين،  غري  الأع�ضاء 
ال�ضركة  مل�ضتجدات  احلثيثة  املتابعة  تت�ضمن  الإدارة 
وتوجيه دفتها من خالل الدراية والفهم الوا�ضع بطبيعة 

الأ�ضواق الإقليمية. 
وقد قامت ال�ضركة باتخاذ خطوات حا�ضمة ابتداًء من 
عام 2013 بغر�ض تر�ضيخ الطابع املوؤ�ض�ضي وتبني اأحدث 
احلوكمة  باأن  منها  اإميانا  للحوكمة،  الدولية  املعايري 
باأعمال  امل�ضتدام  للنمو  الداعم  الأ�ضا�ض  هو  الر�ضيدة 

ال�ضركة.
وقد قطعت �ضركة القلعة �ضوطًا كبرًيا يف موا�ضلة هذا 
يف  العمل  اآليات  على  املوؤ�ض�ضي  الطابع  باإ�ضفاء  التوجه 
وينعك�ض  الأعمال،  بنموذج  ال�ضراتيجي  التحول  اإطار 
البارزة  باخلربات  ال�ضتعانة  على  حر�ضها  يف  ذلك 
والتزود بالنظم وال�ضيا�ضات والإجراءات الفعالة لتحقيق 
اأو  الداخلية  �ضواء  املحتملة  املخاطر  وجتاوز  النمو 
اخلارجية، مع ت�ضهيل ر�ضد الفر�ض ال�ضتثمارية اجلذابة 
وت�ضريع عملية اتخاذ القرار، وكذلك حتقيق التوافق بن 
م�ضالح امل�ضاهمن وفريق العمل وجمل�ض الإدارة و�ضوًل 

اإىل ال�ضركات التابعة.

نموذج الحوكمة بالشركة
بن�ضاط  املتعلقة  اجلوانب  جميع  احلوكمة  منوذج  ي�ضمل 
تدابري  ذلك  يف  مبا  املقبلة،  ال�ضنوات  خالل  ال�ضركة 
اإدارة  بن  التعامل  واآليات  الحتيال  مكافحة  و�ضيا�ضات 

ال�ضركة وامل�ضاهمن وكذلك اإدارة ال�ضركات التابعة.
وينبع ذلك من اإميان �ضركة القلعة باأن تطبيق احلوكمة 
فقط  القانون  بن�ض  اللتزام  عند  يتوقف  ل  الر�ضيدة 
حيث ميتد بدوره لإ�ضفاء الطابع املوؤ�ض�ضي واإدماج مبادئ 

ال�ضفافية والعدالة والمتثال على كافة امل�ضتويات.
كاف���ة  القلع���ة  ب�ض���ركة  احلوكم���ة  نظ���ام  ويغط���ي 
التخ�ض�ض���ات، مب���ا يف ذل���ك الإدارة التنفيذية لل�ض���ركة 
وف���رق الإدارة املعني���ة بالقطاعات املختلفة، و�ض���وًل اإىل 
الإدارة العلي���ا بال�ض���ركات التابع���ة. وتقوم �ض���ركة القلعة 

بعقد اجتماعات ربع �ضنوية اأو كلما تطلب الأمر مب�ضاركة 
كافة ه���ذه الأط���راف. ويعك�ض انعقاد ه���ذه الجتماعات 
ب�ض���ورة دوري���ة كل ثالث���ة اأ�ض���هر الت���زام �ض���ركة القلعة 
بتطبيق نظام موؤ�ض�ض���ي حازم يف جميع الفروع والإدارات 

التنفيذية ب�ضركة القلعة وكافة ا�ضتثماراتها التابعة.
تكليف  على  القلعة  �ضركة  حتر�ض  الأ�ضا�ض  هذا  وعلى 
اأكفاأ مكاتب املراجعة لإعداد الدرا�ضات النافية للجهالة 
وتنفيذ اأعمال املراجعة الدورية، كما اأن جميع ال�ضركات 
للرقابة  ال�ضارمة  الأنظمة  بتوظيف  ملزمة  التابعة 

الداخلية واإعداد التقارير املالية. 
وتلتزم ال�ضركة باإعداد تقارير النتائج وغريها يف اإطار 
من ال�ضفافية والدقة حفاظًا على م�ضالح جميع الأطراف 
بدًءا فريق العمل وجمل�ض الإدارة حتى م�ضاهمي ال�ضركة.
وتعتزم ال�ضركة موا�ضلة هذه امل�ضرية خالل عام 2014 
تاأكيًدا على التزام الإدارة مبواكبة اأحدث املعايري الدولية 
اأول رئي�ض  ال�ضركة موؤخًرا بتعين  للحوكمة، حيث قامت 
ا�ضتحداثه  مت  من�ضب  وهو  الداخلية  املراجعة  لإدارة 
لإعداد تقرير دوري اإىل جلنة املراجعة التي يتبعها فنيًا 
مع تبعيته الإدارية لرئي�ض جمل�ض الإدارة وفقًا للمعايري 

املتعارف عليها دولًيا.
الداخلية  املراجعة  اإدارة  اأعمال  تغطي  اأن  املقرر  ومن 
ال�ضيا�ضات  �ضحة  من  التحقق   2014 عام  خالل 
الرامية  والرقابة  املراجعة  �ضوابط  بو�ضع  والإجراءات 
وجميع  للم�ضاهمن  ال�ضتثماري  املردود  تعظيم  اإىل 
املعايري  اأف�ضل  تطبيق  وكذلك  العالقة،  ذات  الأطراف 
ابتداًء من  وا�ضع،  نطاق  ال�ضركة على  اأنظمة  الدولية يف 
الحتيال  مكافحة  و�ضيا�ضات  الداخلية  املراجعة  ميثاق 
اآليات تقييم املخاطر وحتديد الفجوات التي  و�ضوًل اإىل 

ي�ضتوجب على الإدارة �ضرعة جتاوزها.
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن اإدارة املراجعة الداخلية �ضتغطي 
كذلك ال�ضركات التابعة من اأجل تعميم �ضيا�ضات القلعة 
وتر�ضيخ  واملمار�ضات  املعايري  اأف�ضل  انتهاج  من  والتاأكد 
الداخلية  املراجعة  جلان  اأعمال  يف  املوؤ�ض�ضي  النظام 

بال�ضركات التابعة.
والطاقات  الأنظمة  يف  املتوا�ضل  ال�ضتثمار  هذا  اإن 
حموًرا  يعد  احلوكمة  باآليات  لالرتقاء  �ضعًيا  الب�ضرية 
رئي�ضًيا للخطط التي تتبناها �ضركة القلعة �ضعًيا لتحقيق 

املزيد من النمو امل�ضتدام يف امل�ضتقبل.

 مجدي الدسوقي
عضو مجلس اإلدارة

ممثًا عن شركة سيتادل كابيتال بارتنرز المحدودة

كريم صادقهشام الخازندارأحمد هيكل

معتز فاروقعمرو الجارحيمحمد شعيب

الحوكمة

رئيس مجلس اإلدارة
ممثًا عن شركة سيتادل كابيتال بارتنرز 

المحدودة

عضو مجلس اإلدارة
ممثًا عن شركة سيتادل كابيتال بارتنرز 

المحدودة

عضو مجلس اإلدارة
ممثًا عن شركة سيتادل كابيتال بارتنرز 

المحدودة

عضو مجلس اإلدارة
ممثًا عن شركة سيتادل كابيتال بارتنرز 

المحدودة

الشريك المؤسس والعضو المنتدب 
ممثًا عن شركة سيتادل كابيتال بارتنرز 

المحدودة

العضو المنتدب
ممثًا عن شركة سيتادل كابيتال بارتنرز 

المحدودة

وأفضل  الرشيدة  الحوكمة  قواعد  وتبني  المؤسسي  الطابع  ترسيخ  بغرض   2013 عام  من  ابتداًء  حاسمة  خطوات  باتخاذ  القلعة  شركة  قامت 
بالشركة المستدام  للنمو  كمحاور  الدولية  والممارسات  المعايير 
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الحوكمة

هيكل عملية اتخاذ القرار

مسئوليات واضحة ومهام محددة

1. القطاعات والمشروعات التابعة

ملف جمل�ض الإدارة | ربع �ضنوي	•
خطة عمل ملدة �ضنة وثالث �ضنوات، وتقرير 	•

ن�ضف �ضنوي عن امل�ضتجدات 
موؤ�ضرات اأعمال ب�ضورة �ضنوية	•

3. الشركات التابعة

جمل�ض الإدارة	•
جلنة املراجعة	•
جلنة التعوي�ضات	•

أوال. شركة القلعة - اإلدارة التمويلية والرأسمالية

ثالثًا. إدارات شركة القلعةثانًيا. شركة القلعة - فريق القطاعات الصناعية

رابًعا. الشركات التابعة

مراجعة وتعديل واعتماد ال�شرتاتيجية العمومية

اإدارة العالقات والت�شالت اخلارجية

متابعة املخاطر واإدارة ال�شيولة والتو�شية بتخ�شي�ض روؤو�ض الأموال وتاأمني القرو�ض وجذب ال�شتثمارات الراأ�شمالية

حتديد ومتابعة واعتماد ال�شرتاتيجية
التمويل | املراجعة  |  ال�شئون القانونية  |  املوارد الب�شرية  |  

تكنولوجيا املعلومات  |  الت�شالت  |  جذب ال�شتثمارات الراأ�شمالية 
وتاأمني القرو�ض

حتديد ال�شرتاتيجية

و�شع الأهداف الت�شغيلية

اإدارة الأعمال واملخاطر

الإ�شراف على اآليات تنمية الأعمال )منو طبيعي  |  فر�ض ال�شتحواذ التكميلية(

تنمية فريق العمل والرتقاء باملواهب القيادية

الإ�شراف على الأداء ومتابعة املخاطر

تقدمي التو�شيات ب�شاأن تعيني الكوادر التنفيذية

الإ�شراف على اأعمال ال�شتحواذ والدمج التكميلية، ون�شر اأف�شل 
املمار�شات وتنمية �شبكة العالقات

حتديد احلوافز

2. شركة القلعة

جمال�ض اإدارة ال�ضركات التابعة	•
جلنة التمويل وال�ضتثمار	•

لجنة التمويل واالستثمار
بأعمال  التوصيات فيما يتعلق  اللجنة في تقديم  الحاجة. وتتمثل مهام  أو كلما اقتضت  ربع سنوية  التمويل واالستثمار بصورة  تجتمع لجنة 

باعتماد جميع صفقات  اللجنة  التابعة. وتقوم  التخصيص على مستوى الشركات  جذب االستثمارات )رؤوس أموال وقروض( وكذلك أعمال 
االستحواذ 

أحمد هيكل
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

هشام الخازندار
الشريك المؤسس والعضو المتندب

كريم صادق
العضو المنتدب لقطاع النقل

محمد شعيب
العضو المنتدب لقطاع الطاقة

 عمرو الجارحي
 العضو المنتدب لقطاع األغذية

ورئيس التمويل المؤسسي ومتابعة االستثمار

 طارق صالح
العضو المنتدب لقطاع األسمنت واإلنشاءات

عالء العفيفي
العضو المنتدب لقطاع التعدين

 معتز فاروق
رئيس القطاع المالي

 ياسر جمالي
عضو منتدب ورئيس إدارة الحوكمة

 محمد عبدالاله
عضو منتدب

عبد اهلل اإلبياري
عضو منتدب

 كريم بدر
عضو منتدب

عمرو القاضي
رئيس عاقات المستثمرين وإدارة المخاطر

4. مجلس إدارة شركة القلعة

جمل�ض الإدارة	•
جلنة املراجعة	•
جلنة التعوي�ضات	•
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اللجنة اإلدارية
تجتمع لجنة اإلدارة بصورة ربع سنوية أو كلما اقتضت الحاجة. وتتمثل مهام اللجنة في مراجعة وتعديل واعتماد األداء المالي 

واالستثمار. التمويل  لجنة  أعضاء  بحضور  الشركة  وترحب  التابعة.  للشركات  العامة  واالستراتيجية 

أحمد هيكل
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

هشام الخازندار
الشريك المؤسس والعضو 

المتندب

كريم صادق
العضو المنتدب لقطاع النقل

محمد شعيب
العضو المنتدب لقطاع الطاقة

 عمرو الجارحي
 العضو المنتدب لقطاع األغذية

رئيس التمويل المؤسسي ومتابعة 
االستثمار

 طارق صالح
العضو المنتدب لقطاع 

األسمنت واإلنشاءات

عالء العفيفي
العضو المنتدب لقطاع التعدين

 معتز فاروق
رئيس القطاع المالي

ياسر جمالي
عضو منتدب ورئيس إدارة 

الحوكمة

عبد اهلل اإلبياري
عضو منتدب

 كريم بدر
عضو منتدب

لجنة المراجعة

فيليب دندس
رئيس لجنة المراجعة

مجدي الدسوقي
عضو لجنة المراجعة

أسامة حافظ
عضو لجنة المراجعة

لجنة األجور والحوافز

فيليب دندس
رئيس لجنة التعويضات

مجدي الدسوقي
عضو لجنة التعويضات

أسامة حافظ
عضو لجنة التعويضات

الحوكمة
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الحوكمة

لجنة المديرين

أحمد هيكل
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

هشام الخازندار
الشريك المؤسس والعضو 

المتندب

كريم صادق
العضو المنتدب لقطاع النقل

محمد شعيب
العضو المنتدب لقطاع الطاقة

 عمرو الجارحي
 العضو المنتدب لقطاع األغذية

رئيس التمويل المؤسسي 
ومتابعة االستثمار

 طارق صالح
العضو المنتدب لقطاع األسمنت 

واإلنشاءات

عالء العفيفي
العضو المنتدب لقطاع التعدين

 معتز فاروق
رئيس القطاع المالي

ياسر جمالي
عضو منتدب ورئيس إدارة 

الحوكمة

 محمد عبدالاله
عضو منتدب

خالد بدوي
عضو منتدب

 كريم بدر
عضو منتدب

عبد اهلل اإلبياري
عضو منتدب

 عالء الفص
عضو منتدب

أحمد الشرقاوي
عضو منتدب

مصطفى سويلم
عضو منتدب

رؤوف توفيق
عضو منتدب

رامي برسوم
رئيس إدارة نظم المعلومات

 حازم دكروري
رئيس العاقات الحكومية

 غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق واالتصاالت 

والهوية المؤسسية

 طارق حسن
رئيس القطاع القانوني

 عمرو القاضي
رئيس عاقات المستثمرين وإدارة 

المخاطر

 عمرو نامق
المستشار القانوني العام

 شادي رفائيل
رئيس إدارة المراجعة الداخلية

 إيهاب رزق
رئيس قطاع الموارد البشرية

 محسن منصور
مدير تنفيذي
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القطاعات االستثمارية
والشركات التابعة

القطاعات 
االستثمارية

ترك���ز �ض���ركة القلع���ة – باعتباره���ا ال�ض���ركة 
وال�ض���رق  اأفريقي���ا  يف  الرائ���دة  ال�ض���تثمارية 
الأو�ض���ط – عل���ى جمموع���ة م���ن القطاع���ات 
املحوري���ة الت���ي �ض���تحدد م�ض���تقبل املنظوم���ة 
القت�ض���ادية باملنطقة، وه���ي قطاعات الطاقة 
والأ�ضمنت والأغذية والنقل و الدعم اللوجي�ضتي 

والتعدين.
وتتطلع �ض���ركة القلعة اإىل دعم ركائز التنمية 
القت�ض���ادية باملنطق���ة م���ع خلق فر����ض العمل 
وتعزيز املنظومة القت�ضادية، وكذلك الرتقاء 
باملكانة التناف�ض���ية لأ�ض���واق املنطقة، عرب بناء 
امل�ض���روعات الناجح���ة وحتويله���ا اإىل كيان���ات 
اإقليمية �ضخمة وقادرة على قيادة وتوجيه النمو 

القت�ضادي باملنطقة خالل ال�ضنوات املقبلة.

40 الطاقة    
ال�ضركة امل�ضرية للتكرير	•
�ضركة طاقة عربية	•
�ضركة توازن	•
�ضركة م�ضرق للبرول	•

50 األسمنت واإلنشاءات  
جمموعة اأ�ضيك القاب�ضة	•

56 األغذية    
جمموعة جذور	•
�ضركة وفرة	•

62 النقل والدعم اللوجيستي 
�ضركة اأفريكا ريل وايز	•
�ضركة نايل لوجي�ضتيك�ض	•

68 التعدين    
 �ضركة اأ�ضكوم	•

72 استثمارات أخرى   
�ضركة تنمية	•

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

النقل والدعم األغذيةالطاقة
اللوجيستي

التعدين األسمنت 
واإلنشاءات
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اإلدارة العليا
 

شركة طاقة عربية
خالد �أبو بكر

رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 

باكينام كفايف
الرئيس التنفيذي 

شركة توازن
ه�شام �شريف

الرئيس التنفيذي

محمد شعيب

التي  ال�ضراتيجية  القطاعات  اأحد  الطاقة  قطاع  ميثل 
النمو  تقديرات  بغر�ض مواكبة  القلعة  �ضركة  تركز عليها 
كافة  يف  املتزايدة  الطاقة  احتياجات  وتوفري  القت�ضادي 

اأنحاء العامل.
التنوع  من  كبري  بقدر  ال�ضركة  ا�ضتثمارات  وحتظى 
والرابط، حيث تقوم على التكامل بن اأن�ضطة ال�ضتك�ضاف 
وتوليد  والتوزيع  والتكرير  والت�ضنيع  واملعاجلة  والإنتاج 

الطاقة الكهربائية وم�ضروعات الطاقة املتجددة.
وتطرح ا�ضتثمارات ال�ضركة حلوًل عملية للتحديات التي 
على  حالًيا  تعمل  حيث  باملنطقة،  الطاقة  قطاع  تواجه 
بغر�ض  امل�ضري  ال�ضوق  يف  تكرير  من�ضاأة  اأحدث  اإقامة 
60% عن حجم  بنحو  ال�ضولر  ا�ضترياد  معدلت  تقلي�ض 

الواردات احلالية. 
طن  مليون   4.2 للم�ضروع  الإنتاجية  الطاقة  و�ضتبلغ 
�ضنوًيا، على اأن يقوم باإنتاج اأكرث من 3 مليون طن �ضنوًيا 
  (Euro v) من وقود ال�ضولر املطابق للموا�ضفات الأوربية

ووقود النفاثات.

قطاع الطاقة
نبذة عامة

وتت�ض���من ا�ض���تثمارات الطاق���ة التابعة ل�ض���ركة القلعة 
م�ض���روعات توليد الطاقة الكهربائية، والتو�ضيل بال�ضبكة 
القومي���ة للكهرب���اء، واإن�ض���اء حمط���ات التوليد امل�ض���تقلة 
خلدم���ة امل�ض���روعات العمراني���ة اجلدي���دة واملجمع���ات 

ال�ضناعية العمالقة.
القطاع  م�ضروعات  �ضدارة  ال�ضركة  ا�ضتثمارات  حتتل 
الطبيعي وتوفري خدمات  الغاز  توزيع  اخلا�ض يف جمالت 
عمالء  قاعدة  تبلغ  حيث  وال�ضيانة،  والت�ضغيل  التو�ضيل 
من  يعادل %16  ما  اأي  �ضكنية،  من�ضاأة  األف  ال�ضركة 830 
اإجمايل املن�ضاآت ال�ضكنية التي مت ربطها بال�ضبكة القومية 

للغاز الطبيعي يف م�ضر.
املن�ضاآت  بتغذية  البديلة  الطاقة  م�ضروعات  وتقوم 
ال�ضناعية بالوقود البديل الذي يتم ت�ضنيعه من املخلفات 
عالية  الأ�ضمدة  ت�ضنيع  اإىل  بالإ�ضافة  واملدنية،  الزراعية 

اجلودة والأعالف احليوانية.

العضو المنتدب لقطاع الطاقة

يحظى حممد �ضعيب بخربة 34 عاًما من العمل مبختلف اأن�ضطة قطاع البرول 
من ال�ضتك�ضاف والإنتاج واملعاجلة والت�ضنيع والتكرير، كما اأنه الرئي�ض الأ�ضبق 
لل�ضركة امل�ضرية القاب�ضة للغازات الطبيعية )اإيجا�ض(. وقبل رئا�ضته ل�ضركة 
بالهيئة  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  من�ضب  �ضعيب  �ضغل   ،2011 عام  اإيجا�ض 
امل�ضرية العامة للبرول. وح�ضل �ضعيب على �ضهادة البكالوريو�ض يف الهند�ضة 

من جامعة القاهرة عام 1980.

الوزن النسبي من إجمالي اإليرادات

الشركة المصرية للتكرير
عبد �لفتاح �أبو زيد

رئيس مجلس اإلدارة 

م�شطفى �لرملي
رئيس القطاع املالي 

شركة مشرق
تامر �أبو بكر

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

2013
%20٬3

 مارس 2006
بد�ية �لن�شاط �ال�شتثماري يف قطاع �لطاقة  

�ضركة القلعة تبداأ باكورة ا�ضتثماراتها يف قطاع الطاقة 
باإن�ضاء �ضركة طاقة عربية. 

 ديسمبر 2009
  �أول �شل�شلة حمطات بنزين حتت عالمة طاقة 

عربية
قامت طاقة عربية باإن�ضاء �ضل�ضلة من حمطات البنزين 
بعدد من املحافظات منها البحرية واأ�ضيوط وال�ضرقية 

وكفر ال�ضيخ وال�ضماعيلية.

أغسطس 2010
توقيع حزمة متويل �ل�شركة �مل�شرية للتكرير  

يف واحدة من اأكرب �ضفقات التمويل يف اأفريقيا، قامت 
بقيمة  قرو�ض  حزمة  بتوقيع  للتكرير  امل�ضرية  ال�ضركة 
موؤ�ض�ضات  كربى  مب�ضاركة  اأمريكي  دولر  مليار   2.6

التمويل التنموية ووكالت ائتمان ال�ضادرات. 

 نوفمبر 2010
  بد�ية �لن�شاط �ال�شتثماري يف قطاع �إد�رة 

�ملخلفات
باكورة  لت�ضبح  توازن  �ضركة  بتاأ�ضي�ض  القلعة  قامت 
ا�ضتثماراتها يف قطاع اإدارة املخلفات الزراعية واملنزلية 

باأنحاء املنطقة.

 أكتوبر 2012
�فتتاح حمطة كهرباء م�شتقلة  

امل�ضتقلة  حمطتها  ت�ضغيل  كهرباء  طاقة  �ضركة  بداأت 
البروكيماويات  ل�ضركة  الطاقة  احتياجات  لتوفري 

.E-Styrenics

 ديسمبر 2012
قيادة جديدة  

ع�ضًوا  �ضعيب  حممد  الطاقة  م�ضروعات  خبري  تعين 
منتدًبا ل�ضتثمارات قطاع الطاقة.

 مايو 2013
م�شرق توقع عقد �متياز ملدة 25 عاًما  

ملدة  امتياز  عقد  بتوقيع  للبرول  م�ضرق  �ضركة  قامت   
اإمكانية  مع  بور�ضعيد  �ضرق  ميناء  هيئة  مع  عاًما   25
مد العقد 5 �ضنوات اإ�ضافية من اأجل بناء وت�ضغيل اأول 

حمطة لتخزين وتداول املنتجات البرولية يف م�ضر. 
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اخلا�ض  للقطاع  تابعة  �ضركة  اأكرب  عربية  طاقة  تعد 
ال�ضركة  حتظى  حيث  مب�ضر،  الطاقة  توزيع  جمال  يف 
وت�ضغيل  ال�ضتثمار  من  عاًما   16 على  تربو  بخربة 
توزيع  من  الطاقة،  لقطاع  الأ�ضا�ضية  البنية  �ضبكات 
الكهربائية  الطاقة  وتوزيع  توليد  اإىل  الطبيعي  الغاز 

البرولية.  املنتجات  وت�ضويق 
وتقوم �ضركة طاقة عربية بتوفري خدماتها من خالل 
)املن�ضاآت  الغاز  توزيع  تت�ضمن  رئي�ضية  اإدارات  ثالث 
وتوليد  والتجارية(،  ال�ضناعية  وامل�ضروعات  ال�ضكنية 
وتوزيع الطاقة الكهربائية، وت�ضويق املنتجات البرولية.
طاقة  تعد  �لطبيعي:  �لغاز  وتوزيع  �الإن�شاء�ت 
م�ضر،  يف  الطبيعي  الغاز  توزيع  �ضركات  اأكرب  عربية 
حيث متتلك امتيازات طويلة الأجل تغطي 11 حمافظة 
اأكرب فريق متخ�ض�ض  امتالك  اإىل  بالإ�ضافة  م�ضرية، 
الغاز  توزيع  باأعمال  املرتبطة  والإن�ضاءات  الهند�ضة  يف 
التي  التوزيع  اأن�ضطة  على  الإ�ضراف  اأجل  من  الطبيعي 
التابعة  الأخرى  امل�ضروعات  وكذلك  املجموعة  متار�ضها 
ال�ضرق  واأ�ضواق  م�ضر  يف  واخلا�ض  العام  للقطاعن 

اأفريقيا. الأو�ضط و�ضمال 
طاقة  تعد  �لكهربائية:  �لطاقة  وتوزيع  توليد 
يف  امل�ضري  اخلا�ض  للقطاع  تابعة  �ضركة  اأكرب  عربية 
الهند�ضة  اأن�ضطة  من  الكهربائية  الطاقة  م�ضروعات 
والتطوير اإىل اأعمال التوليد والتوزيع ف�ضاًل عن �ضل�ضلة 

الطاقة. القيمة مب�ضروعات 
عربية  طاقة  تعد  �لبرتولية:  �ملنتجات  ت�شويق 
وتوزيع  ت�ضويق  يف  اخلا�ض  للقطاع  تابعة  �ضركة  اأول 
املازوت  وقود  وكذلك  البرولية  واملنتجات  الوقود 
للعمالء الأفراد وامل�ضروعات ال�ضناعية وجتار اجلملة، 
وتقوم  بال�ضوق.  اخراًقا  الأقل  املناطق  على  تركيًزا 
الوقود وخدمات  ال�ضركة كذلك بت�ضغيل �ضبكة حمطات 
الغاز  اإىل  التجارية  وال�ضاحنات  ال�ضيارات  حتويل 

امل�ضغوط. الطبيعي 

تطور أنشطة الشركة
عام  خالل  جم  مليار   1.2 املجمعة  الإيرادات  بلغت 
الأرباح  وبلغت   ،%7.7 مبعدل  �ضنوي  منو  وهو   ،2013
والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية 
قدرها  �ضنوية  بزيادة  جم  مليون   165.1 وال�ضتهالك 
اأ�ضمنت  مب�ضروع  ال�ضركة  عمليات  انتهاء  رغم   %13.8
جزئيًا  قل�ض  ما  وهو  العام،  مطلع  يف  الوادي  جنوب 
الكهربائية  الطاقة  توزيع  لأن�ضطة  الإيجابي  العائد  من 
واإن�ضاءات الغاز الطبيعي خالل الربعن الثالث والأخري 

من عام 2013.
مبحطة  �لكهربائية  �لطاقة  توليد  ن�ضاط  ارتفع 
مر�ضى علم من 24.6 مليون كيلو وات اىل 34.1 مليون 
 ،%39 بن�ضبة  �ضنوي  منو  وهو   ،2013 عام  يف  وات  كيلو 
مبحطة  الكهربائية  الطاقة  توزيع  معدل  انخف�ض  بينما 
الطاقة  توليد  ن�ضاط  كذلك  وانخف�ض   .%3 بن�ضبة  نبق 
عمليات  انتهاء  نتيجة   %38.8 مبعدل  الكهربائية 
ال�ضركة مب�ضروع اأ�ضمنت جنوب الوادي يف الربع الأول.

 269.3 الكهربائية  الطاقة  توزيع  اإيرادات  وبلغت 
�ضنوي  انخفا�ض  وهو   ،2013 عام  خالل  جم  مليون 
مبعدل 9.8%، بينما بلغت الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم 
ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك 86.2 مليون 
الأرباح  وتت�ضمن   .%6.3 بن�ضبة  �ضنوي  منو  وهو  جم 
الت�ضغيلية 21.2 مليون جم مت حتقيقها يف الربع الأخري 
بف�ضل   %21.7 مبعدل  �ضنوية  زيادة  يعد  فيما  منفردًا، 

ارتفاع الربحية من اأن�ضطة توزيع الطاقة مبحطة نبق.
قطاعات  �لطبيعي  �لغاز  توزيع  ن�ضاط  يت�ضدر 
بلغت  حيث  النقدية،  التدفقات  حيث  من  ال�ضركة 
الإيرادات 182.8 مليون جم خالل عام 2013، وهو منو 
للم�ضروعات  البيع  اأ�ضعار  ارتفاع  بف�ضل   %7.1 مبعدل 
ال�ضناعية مما �ضاهم يف جتاوز تاأثري النخفا�ض البالغ 
11.1% يف معدلت التوزيع تاأثرًا بنق�ض الإمدادات يف 
قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  وبلغت  اجلمهورية.  اأنحاء  كافة 

شركة طاقة عربية

وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم 
�ضنوي  منو  وهو   ،2013 عام  خالل  جم  مليون   83.8

مبعدل %5.4.
مليون   207.3 �الإن�شاء�ت  ن�شاط  اإيرادات  بلغت 
 .%8.1 مبعدل  �ضنوي  منو  وهو   ،2013 عام  خالل  جم 
ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  وت�ضاعفت 
والفوائد والإهالك وال�ضتهالك لتبلغ 15.3 مليون جم. 
امل�ضروعات  اأحد  يف  العمل  ابتداء  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
ا�ضتئناف  �ضاهم يف  الثالث مما  الربع  ال�ضناعية خالل 

الربحية خالل الربعن الثالث والأخري من العام.
�لبرتولية مبعدل  �ملو�د  ت�شويق  اإيرادات  ارتفعت 
عام  خالل  جم  مليون   541.2 لتبلغ   %10.3 �ضنوي 
عن  ف�ضاًل  الت�ضحيم،  زيوت  اأ�ضعار  زيادة  بعد   2013
يونيو.   30 ثورة  اأعقاب  يف  ال�ضولر  اإمدادات  توفري 
خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  ارتفعت  ذلك  على  وبناء 
مبعدل  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب 
على   2013 عام  خالل  جم  مليون   8.8 لتبلغ   %72.5
خلفية  على  الت�ضحيم  زيوت  مبيعات  تراجع  من  الرغم 

بالبالد. القت�ضادي  التباطوؤ 
الغاز الطبيعي في  طاقة عربية أكبر شركات توزيع 

11 محافظة مصرية امتيازات تغطي  مصر وتمتلك 

  مصر | ليبيا | السودان
قطر | اإلمارات
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٢٨٫٢٪

 

(Africa Railways)

٣٧٫٩٪

 

(Nile Logistics)

٢٠٫٠٪

 

(Gozour)

١٠٠٪

 

(Wafra)
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تدوير  جمال  يف  بارزة  اإقليمية  مكانة  توازن  �ضركة  حتتل 
ال�ضركة  من  كل  مظلتها  حتت  ت�ضم  حيث  املخلفات، 
وجمموعة  – اإيكارو  الزراعية  املخلفات  لتدوير  امل�ضرية 
يف  رائدة  �ضركات  وهي  اإنتاج،   – الهند�ضية  الأن�ضطة 
م�ضروعات اإدارة املخلفات وحتظى بعمليات وا�ضعة يف م�ضر 
عمان  باأ�ضواق  الدولية  ال�ضاحة  على  التواجد  عن  ف�ضاًل 

وماليزيا وال�ضودان ونيجرييا وليبيا وال�ضعودية و�ضوريا.
تتخ�ض�ض م�ضروعات توازن يف املجالت الآتية:

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

خالل عام 2013 بجمع 214 األف طن من املخلفات.
تدوير �ملخلفات �ملنزلية: تتخ�ض�ض �ضركة اإيكارو 
يف اإدارة املخلفات املنزلية مبنطقة جنوب القاهرة، حيث 
تعاقدت ال�ضركة على ا�ضتقبال وفرز ومعاجلة 547 األف طن 
من املخلفات املنزلية �ضنوًيا. ف�ضاًل عن فوز ال�ضركة بعقد 
مبحافظة  �ضنوًيا  طن  مليون   1.09 وتدوير  جلمع  م�ضابه 

الدقهلية.
تدوير  ملعامل  و�ملقاوالت  �لهند�شة  �أعمال 
قامت جمموعة اإنتاج حتى الآن باإن�ضاء اأكرث  �ملخلفات: 
من 75 معماًل لفرز املخلفات وت�ضنيع الأ�ضمدة يف م�ضر. 
وعملت ال�ضركة كذلك يف اأ�ضواق ال�ضعودية وماليزيا وليبيا 

وال�ضودان وعمان و�ضوريا.
وتوؤمن الإدارة باأن هذا امل�ضتوى من التكامل بن اأن�ضطة 
الذي  النموذج  هو  املخلفات  تدوير  قطاع  يف  �ضركاتها 
حيث  ال�ضتثمارية  القلعة  �ضركة  ا�ضراتيجية  عليه  تقوم 
الإدارة  خدمات  بتقدمي  اإيكارو  �ضركة  تبداأ  لأن  تخطط 

مل�ضروعات جمموعة اإنتاج.
توازن  �ضركة  اإدارة  مع  كثب  عن  القلعة  �ضركة  تعمل 
اأكرب  اأجل تعظيم مواردها املالية والب�ضرية وحتقيق  من 
ا�ضتفادة من الفر�ض احلالية وكذلك تطوير وا�ضتك�ضاف 

الفر�ض اجلديدة على ال�ضاحة املحلية والإقليمية.
وتركز ال�ضركة حالًيا على تزويد امل�ضروعات ال�ضناعية 
اإنتاجه  يتم  الذي  البديل  بالوقود  الأ�ضمنت  مثل م�ضانع 
التو�ضع  عن  ف�ضاًل  الع�ضوية،  املخلفات  با�ضتخدام 

التدفئة  اأنظمة  يف  تدخل  التي  املخلفات  ت�ضدير  يف 
للم�ضروعات ال�ضكنية وال�ضناعية حول العامل.

تطور أنشطة الشركة
يف  املتخ�ض�ضة  توازن  �ضركة  اإيرادات  انخف�ضت 
مبعدل  واملنزلية  الزراعية  املخلفات  اإدارة  م�ضروعات 
الأرباح  براجع  م�ضحوًبا   ،2013 عام  خالل   %25.6
والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية 
امل�ضرية  ال�ضركة  اإيرادات  انخفا�ض  نتيجة  وال�ضتهالك 
ذلك  ويرجع  )اإيكارو(.  الزراعية  املخلفات  لتدوير 
التي  املتكررة  غري  الإيرادات  غياب  اإىل  النخفا�ض 

حققتها �ضركة اإيكارو خالل الربع الأول من عام 2012.
اإيرادات  يف   %14 البالغ  ال�ضنوي  النخفا�ض  يرجع 
عوامل  عدة  اإىل   2013 عام  خالل  �إيكارو  �شركة 
الزراعية  املخلفات  اإعدام  اأتعاب  غياب  اأبرزها 
ل�ضئون  الدولة  بوزارة  البيئة  �ضئون  جهاز  من  امل�ضتحقة 
املخلفات  جمع  عن  توقفت  ال�ضركة  باأن  علًما  البيئة، 
عدم  نتيجة  والأخري  الثالث  الربعن  خالل  الزراعية 
بالإ�ضافة  ال�ضركة،  م�ضتحقات  ب�ضداد  اجلهاز  قيام 
وغياب  التعاقد  جتديد  ب�ضاأن  الروؤية  و�ضوح  عدم  اإىل 
التوافق فيما يتعلق بر�ضوم ال�ضركة واأتعابها امل�ضتقبلية. 
بقيمة  اإيرادات  حققت  ال�ضركة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
الزراعية  املخلفات  جمع  اأن�ضطة  من  جم  مليون   13.6
خالل الربع الأخري من عام 2012 مقابل �ضفر يف عام 
اإىل  املوردة  الزراعية  املخلفات  حجم  اأن  غري   ،2013
خالل  طن  األف   22.824 اإىل  ارتفع   CEMEX �ضركة 
طن  األف   4.788 مقابل   2013 عام  من  الأخري  الربع 

خالل نف�ض الفرة من عام 2012.
خ�ضم  قبل  ت�ضغيلية  خ�ضائر  اإيكارو  �ضركة  حققت 
ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك قدرها 9.5 
ال�ضركة  ا�ضطرت  حيث   ،2013 عام  خالل  جم  مليون 
تكلفة  بند  على  الثابتة  التكاليف  جميع  حتميل  اإىل 
املباعة بدل من بند املخزون ب�ضبب انخفا�ض  الب�ضائع 
يو�ضح  ما  وهو  الزراعية،  املخلفات  جمع  معدلت 

شركة توازن

من  الرغم  على  املباعة  الب�ضائع  تكلفة  ارتفاع  اأ�ضباب 
الإيرادات. انخفا�ض 

بتوريد  ال�ضركة  قامت  ا،  اأي�ضً الأخري  الربع  وخالل 
الأرز  )ق�ض  الزراعية  املخلفات  من  طن  األف   13.599
وتقليم الفاكهة( على �ضبيل التجربة، وذلك يف اإطار العقد 
طويل الأجل املربم مع �ضركة Italcimenti والذي يق�ضي 
بزيادة حجم التوريد اإىل 100 األف طن �ضنويا بحلول عام 
بالتزاماتها  اإيكارو  �ضركة  تفي  اأن  املخطط  ومن   .2014
عرب   Cemex و Italcimenti �ضركات  مع  التعاقدية 
التو�ضع يف اأن�ضطة جمع املخلفات من تقليم الفاكهة مبناطق 
وادي املالك والنوبارية وغريها من املواقع اجلديدة غري 

الواردة �ضمن نطاق عقود جمع املخلفات احلالية.
الن�ضبية  بالتقلبات  �إنتاج  جمموعة  عمليات  تت�ضم 
جمالت  يف  متكررة  غري  عقود  على  لعتمادها  نظًرا 
وقد  ال�ضناعية.  وال�ضت�ضارات  الهند�ضية  املقاولت 
خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  والأرباح  الإيرادات  تراجعت 
يعد  فيما  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب 
ا�ضتمراًرا ل�ضطراب امل�ضهد واإحجام دول الربيع العربي 
 .2011 عام  منذ  ال�ضتثماري  النفاق  موا�ضلة  عن 
اإيرادات بقيمة  اأن املجموعة حققت  اإىل  وجتدر الإ�ضارة 
الربع الأخري من عام 2013 من  1.5 مليون جم خالل 
م�ضروع ت�ضميم معمل فرز املخلفات املنزلية يف نيجرييا 
باأعمال  القيام  عرب  الفرة  اإيرادات  باقي  ت�ضجيل  مع 
وتتطلع  اإيكارو.  ال�ضقيقة  ب�ضركتها  الالزمة  ال�ضيانة 
جديدة  م�ضروعات  على  احل�ضول  اإىل  اإنتاج  جمموعة 
املخلفات  تدوير  معدات  على  الإقليمي  الطلب  لتلبية 

وتوفري بدائل للطاقة.

الصناعية  المشروعات  بتزويد  توازن  تقوم شركة 
الذي يتم  البديل  بالوقود  الطاقة  كثيفة استهاك 

العضوية المخلفات  باستخدام  إنتاجه 

  مصر | عمان | ماليزيا | السودان
نيجيريا | ليبيا | السعودية | سوريا
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FY12

FY13

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

23  

24�  

1  140٫1

1  227٫6

115٫9

86٫2

359٫7

355٫9

5٫4  

4٫8  

521 846

213 870

PERCENT OF 
TOTAL GROUP 
REVENUES FY11 
VS FY12 

توزيع الطاقة الكهربائية 
(مليون كيلو وات / ساعة)

توزيع الغاز الطبيعي 
(المليار قدم مكعب)

المخلفات الزراعية التي 
تم جمعها (طن)

إيرادات الشركة
(مليون جم)

إيرادات الشركة
(مليون جم)
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تعمل �ضركة القلعة على تطوير م�ضروع ال�ضركة امل�ضرية 
للتكرير بتكلفة ا�ضتثمارية تبلغ 3.7 مليار دولر اأمريكي 
باأفريقيا  التمويل  �ضفقات  اأكرب  من  واحدة  تعد  فيما 
للتكرير  امل�ضرية  ال�ضركة  و�ضتقوم  الإطالق.  على 
انبعاث  منع  عرب  البيئي  الأداء  حت�ضن  يف  بامل�ضاهمة 
هواء  اإىل  الكربيت  اأك�ضيد  ثاين  غاز  من  طن  األف   93
الوقود  منتجات  نق�ض  على  والتغلب  الكربى  القاهرة 
امل�ضرية  ال�ضركة  وت�ضعى  ال�ضولر.  – وحتديًدا  بال�ضوق 
اإنتاج 4.2 مليون طن �ضنوًيا من املنتجات  اإىل  للتكرير 
ال�ضولر  من  طن  مليون   2.3 ت�ضمل  املكررة،  البرولية 
يعادل  ما  وهو   Euro V الأوروبية  للموا�ضفات  املطابق 
احلايل،  الوقت  يف  ال�ضولر  واردات  من   %60 حوايل 

و600 األف طن من وقود النفاثات.
الإقفال  بتنفيذ  للتكرير  امل�ضرية  ال�ضركة  وقامت 
ال�ضتثمارات  توفري  عرب   2012 يونيو  يف  املايل 
القلعة  �ضركة  قيادة  القرو�ض حتت  وحزمة  الراأ�ضمالية 
واخلليجية  الدولية  ال�ضتثمارية  املوؤ�ض�ضات  ومب�ضاركة 
ووكالت ائتمان ال�ضادرات الدولية وموؤ�ض�ضات التمويل 

التنموي.
با�ضتثمارات  مدعومة  للتكرير  امل�ضرية  ال�ضركة 
اأمريكي، وذلك  راأ�ضمالية تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولر 
ال�ضتثمارية،  املوؤ�ض�ضات  من  عري�ضة  قاعدة  خالل  من 
ت�ضاهم  )والتي  للبرول  العامة  امل�ضرية  الهيئة  وهي 
ح�ضة  ميثل  مبا  دولر–  مليون   270 قيمته  مببلغ 
يزيد  مبا  )ت�ضاهم  للبرول  قطر  و�ضركة   ،)%23.8
 ،)%27.9 ح�ضة  ميثل  مبا   – دولر  مليون   362 عن 
وغري  مبا�ضرة  ا�ضتثمارات  ب�ضخ  )قامت  القلعة  و�ضركة 
ميثل  مبا   – اأمريكي  دولر  مليون   155 بلغت  مبا�ضرة 
العديد من  ا  اأي�ضً امل�ضروع  ي�ضاهم يف   .)%11.7 ح�ضة 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  ودول  م�ضر  من  امل�ضتثمرين 
التمويل  موؤ�ض�ضات  اأبرز  من  جمموعة  اإىل  بالإ�ضافة 
الدولية  التمويل  موؤ�ض�ضة  وهي  العامل  حول  التنموية 
– مبا ميثل ح�ضة  IFC )ت�ضاهم مببلغ 85 مليون دولر 
)ت�ضاهم   FMO للتنمية  الهولندية  واملوؤ�ض�ضة   ،)%6.4

 ،)%2.2 ح�ضة  ميثل  مبا  دولر–  مليون   29 مببلغ 
 26 مببلغ  )ت�ضاهم   DEG الأملانية  ال�ضتثمار  وموؤ�ض�ضة 
مليون دولر– مبا ميثل ح�ضة 2%(، و�ضندوق اإنفراميد 
اأكرب كيان ا�ضتثماري متخ�ض�ض  InfraMed الذي يعد 
يف م�ضروعات البنية الأ�ضا�ضية مبنطقة البحر املتو�ضط 
ميثل  مبا  دولر–  مليون   100 قيمته  مببلغ  )ي�ضاهم 

ح�ضة %7.5(.
تاأمن  عن   2010 اأغ�ضط�ض  �ضهر  يف  ال�ضركة  واأعلنت 
حزمة قرو�ض بقيمة 2.6 مليار دولر اأمريكي تتوزع بن 
2.35 مليار دولر اأمريكي يف �ضكل قرو�ض اأولية و225 
Tokyo- مليون دولر اأمريكي قرو�ض ثانوية. وقام بنك
حزمة  تدبري  يف  العاملي  الوكيل  بدور   Mitsubishi
املوؤ�ض�ضات  من  عدد  م�ضاركة  �ضهدت  والتي  القرو�ض، 
للتعاون  اليابان  بنك  وهي  العامل  حول  الرائدة  املالية 
ال�ضادرات  لتاأمن  نيبون  وموؤ�ض�ضة   ،(JBIC) الدويل 
وال�ضتثمار (NEXI)، وبنك كوريا لل�ضادرات والواردات 
والبنك   ،(EIB) الأوروبي  ال�ضتثمار  وبنك   ،(KEXIM)

.(AFDB) للتنمية  الإفريقي 
اأكرب  – وهي  البرول  لتكرير  القاهرة  �ضركة  �ضتقوم 
ال�ضنوي  اإنتاجها  ميثل  حيث  م�ضر  يف  تكرير  �ضركة 
 – بالبالد  احلالية  التكرير  طاقة  من   %20 حوايل 
امل�ضروع  لت�ضغيل  الالزمة  الإنتاج  كافة مدخالت  بتوفري 
م�ضر.  يف  الطاقة  اأمن  منظومة  ركائز  اأحد  باعتباره 
امل�ضرية  للهيئة  اإنتاجها  ببيع  ال�ضركة  �ضتقوم  فيما 
العاملية  بالأ�ضعار  اتفاقية �ضراء  للبرول مبوجب  العامة 
بدائل  توفري  اإىل  امل�ضروع  يهدف  حيث  عاًما،   25 ملدة 
ال�ضترياد واإنتاج ال�ضولر وغريه من املنتجات البرولية 
يف  الطلب  تغطية  اأجل  من  والقيمة  اجلودة  عالية 

الكربى. القاهرة 
دولر  مليون   300 من  اأكرث  توفري  على  امل�ضروع  يعمل 
لتقديرات  وفًقا  مبا�ضر،  ب�ضكل  الدولة  خلزانة  �ضنوًيا 
توفري  خالل  من  للبرول،  العامة  امل�ضرية  الهيئة 
عمليات  من  والفاقد  والتاأمن  النقل  م�ضروفات 
ال�ضحن، ف�ضاًل عن حتقيق اإيرادات اإ�ضافية من ر�ضوم 

الشركة 
المصرية للتكرير

امل�ضرية  ال�ضركة  ت�ضددها  والتي  والتكرير،  التخزين 
للتكرير اإىل �ضركات الهيئة امل�ضرية العامة للبرول.

اخلا�ضة  الأرا�ضي  كامل  با�ضتالم  ال�ضركة  قامت 
مب�ضروع ال�ضركة امل�ضرية للتكرير، والتي تبلغ م�ضاحتها 
واكتمال  الأرا�ضي  ت�ضليم  اأن  مربع حيث  األف مر   350
امل�ضروع بن�ضبة 32.5% �ضيمهد لبدء الإنتاج الأويل من 
امل�ضروع خالل الربع الأول من عام 2017، فيما �ضيقوم 
اأثناء  خمتلفة  عمل  فر�ضة  اآلف   10 بتوفري  امل�ضروع 
وظيفة   700 من  اأكرث  توفري  بجانب  الإن�ضاء،  مراحل 

دائمة عند اإمتامه وبدء الت�ضغيل.
كافة  على  للتكرير  امل�ضرية  ال�ضركة  ح�ضلت  وقد 
امل�ضروع،  لبدء  الالزمة  والبيئية  التنظيمية  املوافقات 
ف�ضاًل عن توقيع عقد مقاولت متكامل مع حتالف دويل 
 GS Engineering & Construction �ضركة  ي�ضم 

الكورية و�ضركة Mitsui & Co اليابانية.

تطور أنشطة الشركة
والإن�ضاء  الهند�ضة  اأعمال  تنفيذ  يف  ال�ضركة  ا�ضتمرت 
واكتمال   ،%32.5 بن�ضبة  امل�ضروع  اكتمال  مع  والتوريد 
مت  وبالفعل   .%76 تتجاوز  بن�ضبة  الهند�ضية  الأعمال 
من  اعتباًرا  بامل�ضروع  اخلا�ضة  الأرا�ضي  كامل  ت�ضليم 

23 يونيو 2014 متهيدًا لبدء الت�ضغيل يف يناير 2017.

بأهمية  للتكرير  المصرية  الشركة  مشروع  يحظى 
عن  باالستغناء  يسمح  حيث  وطنية  وأبعاد  استراتيجية 
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 210 مب�ض���احة  اأر����ض  عل���ى  م�ض���رق  �ض���ركة  ح�ض���لت 
األ���ف مر مرب���ع يف موقع ا�ض���راتيجي عل���ى مقربة من 
مدخل قناة ال�ض���وي�ض. وتعمل �ض���ركة م�ضرق على اإقامة 
وت�ض���غيل اأول حمطة م���ن نوعها متخ�ض�ض���ة يف تخزين 
وتداول املنتج���ات البرولية وغريها من خدمات الدعم 
اللوجي�ض���تي وخدم���ات متوي���ن ال�ض���فن مبين���اء �ض���رق 
بور�ضعيد، مما �ض���يعطي الفر�ضة لال�ض���تفادة من موقع 
ال�ض���ركة الفريد على قناة ال�ض���وي�ض عرب تقدمي خدمات 

متوين ال�ض���فن بالوقود اأثناء انتظارها للمرور.

الشركة أنشطة  تطور 
يف ماي���و 2013، قام���ت �ض���ركة م�ض���رق بتوقي���ع عقد 
اأول حمط���ة  30 عاًم���ا لبن���اء وت�ض���غيل  امتي���از مل���دة 
ومتوي���ن  البرولي���ة  املنتج���ات  وت���داول  لتخزي���ن 
قن���اة  حم���ور  يف  بور�ض���عيد  �ض���رق  مبين���اء  ال�ض���فن 
ال�ض���وي�ض، بالإ�ض���افة اإىل فرة �ض���ماح ثالث �ضنوات 
ن�ض���اء امل�ض���روع. وين���درج ه���ذا العقد حت���ت نظام  لإ
25 عام���ًا ت���زداد مبعدل عام واح���د لكل  BOT مل���دة 
ع���وام يحق���ق فيها امل�ض���روع م���ا ل يقل عن  خم�ض���ة اأ

90% م���ن اخلط���ة امل�ض���تهدفة.
غري  املفاو�ضات  بداأت  القلعة  �ضركة  اأن  بالذكر  جدير 
لإن�ضاء  جدد  �ضركاء  ان�ضمام  اإمكانية  حول  احل�ضرية 

البرولية. املنتجات  وتداول  تخزين  حمطة  وت�ضغيل 
للم�ضروع  ال�ضتثمارية  التكلفة  تبلغ  اأن  املخطط  ومن 
بطاقة  تخزين  حمطة  لإن�ضاء  جنيه  مليار   3 حوايل 
البرولية )مازوت  املنتجات  األف طن تقريًبا من   800

مليون   10 اإىل  ت�ضل  بطاقة  جت(   - نافتا   - �ضولر   -
طن  مليون   3 اإىل   2 ومن  التخزين  لن�ضاط  �ضنويًا  طن 
 3 خالل  من  بالوقود  ال�ضفن  متوين  لن�ضاط  �ضنويًا 
امل�ضروع  �ضمن  باإن�ضائها  ال�ضركة  تقوم  بحرية  اأر�ضفة 
 4 ل�ضتقبال ناقالت حتى 120 األف طن بالإ�ضافة اإىل 

)البارجات(. ال�ضفن  متوين  ملواعن  مرا�ضي 
تخزين  خدمات  بتوفري  امل�ضروع  يقوم  و�ضوف 
املنتجات  جتارة  حلركة  ال�ضائل   ال�ضب  منتجات 
احتياجات  تلبية  بغر�ض  والغرب  ال�ضرق  بن  البرولية 
واأ�ضواق  الأو�ضط  وال�ضرق  الأق�ضى  ال�ضرق  اأ�ضواق 
اإىل  امل�ضروع  يهدف  كما  املتو�ضط.  الأبي�ض  البحر 
انتظارها  اأثناء  بالوقود  ال�ضفن  متوين  خدمة  تقدمي  
الفريد  للموقع  ا�ضتغالل  ال�ضوي�ض  قناة  يف  للمرور 
األف   20 اأكرث من  الذى تتميز به القناة والتي مير بها 
املنقولة  العاملية  التجارة  من   %10 متثل  �ضنوًيا  �ضفينة 

بحرًا وحواىل 22% من جتارة احلاويات بالعامل.
لتخزين  امل�ضروع  هذا  اإقامة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 
ميناء  يف  بالوقود  ال�ضفن  وتزويد  البرولية  املنتجات 
تدعيم  من  ال�ضراتيجية  واآثاره  اأبعاده  له  بور�ضعيد 
للب�ضائع  العاملية  للتجارة  مالحي  كممر  ال�ضوي�ض  قناة 
العاملية  لل�ضركات  جذب  عامل  ي�ضكل  كما  والبرول، 
توفري  مع  بامليناء  للعمل  العمالقة  املالحية  واخلطوط 
وقت  للدولة  البرولية  للمنتجات  ا�ضراتيجي  خمزون 
الهيئة  مع  التن�ضيق  طريق  عن  لال�ضترياد  احلاجة 
القومية  بال�ضبكة  م�ضرق  م�ضروع  لربط  للبرول  العامة 
طريق  عن  البالد  داخل  احلالية  الأنابيب  خلطوط 

شركة مشرق

فقط  كم  ال�ضوي�ض )17  قناة  يعرب  الذى  الأنابيب  خط 
امل�ضروع(. موقع  جنوب 

كافة  با�ضتيفاء  للبرول  م�ضرق  �ضركة  قامت  وقد 
لتنفيذ  الالزمة  واحلكومية  الرقابية  املوافقات 
البيئية  الدرا�ضات  اعتماد  ذلك  وي�ضمل  امل�ضروع 
من  ال�ضركة  انتهت  كما  بور�ضعيد.  ميناء  هيئة  من 
الأ�ضا�ضية  البنية  اأعمال  لتنفيذ  متهيدًا  املوقع  جتهيز 
الالزمة، وذلك من خالل اإمتام اأعمال احلفر وت�ضوية 
من  النتهاء  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضاطئ  وحماية  الأر�ض 
الهند�ضة  ور�ضومات  التخزين  حمطة  ت�ضميمات  و�ضع 

املالحية.
الإن�ضاء  عمليات  يف  م�ضرق  تبداأ  اأن  املخطط  ومن 
لتنفيذ  املنا�ضبة  التمويل  خطة  اإمتام  مع  بالتزامن 

امل�ضروع.

استيراد  ستساهم شركة مشرق في تسهيل عمليات 
نقص  أزمة  على  للتغلب  البترولية  المنتجات  وتداول 

المحلي بالسوق  المتكررة  الوقود 

مصر

٣٩٫٢٪

 

(ASCOM)

٥٤٫٨٪

 

(ASCEC Holding)

٣٤٫٤٪

 

(Mashreq)

١١٫٧٪

 

(ERC)

٤٧٫٩٪

 

(Tawazon)

٣٣٫٨٪

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

 

 

٢٨٫٢٪

 

(Africa Railways)

٣٧٫٩٪

 

(Nile Logistics)

٢٠٫٠٪

 

(Gozour)

١٠٠٪

 

(Wafra)

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

 *قبل عمليات المبادلة
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ا�ضتثمارات  تقوم  وال�ضودان،  اجلزائر  اإىل  م�ضر  من 
التي  اجلودة  عالية  البناء  مواد  بت�ضنيع  القلعة  �ضركة 
يف  امل�ضاهمة  مع  الدولية،  البيئية  املوا�ضفات  تطابق 
وال�ضرق  اأفريقيا  يف  الأ�ضا�ضية  البنية  منظومة  تطوير 
باأنحاء  القت�ضادية  التنمية  م�ضرية  ودعم  الأو�ضط، 

القارة ال�ضمراء.
م���ن  امل���ردود  تعظي���م  اإىل  القلع���ة  �ض���ركة  وته���دف 
ا�ض���تثماراتها يف جمموعة اأ�ض���يك القاب�ض���ة ع���رب انتهاج 
القت�ض���ادية  الأ�ض����ض  لتوظي���ف  ا�ض���راتيجية طموح���ة 
الداعمة للم�ض���روعات التابع���ة، واأبرزه���ا ارتفاع الطلب 
ملع���دلت تتج���اوز الق���درة الإنتاجية مل�ض���انع الأ�ض���منت 

بالأ�ضواق الإقليمية.
بخ�ضائ�ض  واأفريقيا  الأو�ضط  ال�ضرق  اأ�ضواق  وتتميز 
العامة  ال�ضتثمارات  زيادة  خطط  يدعمها  تناف�ضية 

قطاع األسمنت واإلنشاءات
نبذة عامة

ومبادرات  الأ�ضا�ضية  البنية  م�ضروعات  يف  واخلا�ضة 
على  الطلب  منو  ي�ضاحبها  التي  ال�ضناعية  التنمية 
ال�ضيا�ضية  ال�ضطرابات  من  الرغم  على   – الأ�ضمنت 
اخل�ضائ�ض  تلك  وتت�ضمن  املنطقة.  باأ�ضواق  الأخرية 
اإىل  اخلام  املواد  ووفرة  املطرد  ال�ضكاين  النمو  اجلذابة 
م�ضروعات  باأن  علًما  الإنتاج،  تكلفة  انخفا�ض  جانب 
القلعة يف قطاع الأ�ضمنت والإن�ضاءات والهند�ضة والإدارة 
وكذلك  الأول  املقام  يف  املحلي  الطلب  تلبية  اإىل  تهدف 
تطوير �ضبكات البنية الأ�ضا�ضية الالزمة ملواكبة تقديرات 

النمو باملنطقة.

العضو المنتدب لقطاع األسمنت واإلنشاءات

بق�ضم  الدين  �ضالح  طارق  عمل   ،2007 عام  يف  القلعة  ل�ضركة  ان�ضمامه  قبل 
اإدارة امل�ضروعات يف ال�ضركة العربية لال�ضت�ضارات الهند�ضية حيث اأدار الكثري 
من امل�ضروعات العمالقة ومنها م�ضروع �ضيتي �ضتارز العقاري متعدد الأغرا�ض 
والذي بلغت قيمته ال�ضتثمارية 750 مليون دولر اأمريكي، بالإ�ضافة اإىل م�ضروع 
م�ضنع الزجاج امل�ضطح بقيمة 107 مليون دولر اأمريكي يف مدينة العا�ضر من 
رم�ضان. ح�ضل طارق �ضالح الدين عطية على �ضهادة البكالوريو�ض يف الهند�ضة 
من جامعة القاهرة و�ضهادة املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال من الأكادميية العربية 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة.

نوفمبر 2010
�أ�شيك لالأ�شمنت تفتتح م�شنع �أ�شمنت �لتكامل 

بال�شود�ن
قامت اأ�ضيك لالأ�ضمنت بت�ضغيل م�ضنع اأ�ضمنت التكامل   
دولر،  مليون   252.7 ال�ضتثمارية  تكلفته  بلغت  الذي 
ال�ضودانية  العا�ضمة  �ضمال  كم   320 م�ضافة  على  ويقع 

اخلرطوم.

أغسطس 2011
�أ�شيك للهند�شة توقع عقود �الإد�رة �لفنية 

لثالثة م�شانع �أ�شمنت
عقود جديدة لإدارة م�ضانع اأ�ضمنت جديدة ملدة خم�ض 
يف  جديدة  عمل  فر�ضة   750 توفري  اأجل  من  �ضنوات 

حمافظات قنا وبني �ضويف واأ�ضيوط.

مايو 2012
تطوير م�شنع زهانه باجلز�ئر

مل�ضاعفة  جديدة  خامات  طاحونة  اإن�ضاء  تبداأ  ال�ضركة 
لالأ�ضمنت يف اجلزائر  زهانة  مل�ضنع  الإنتاجية  الطاقة 

بعد اكتمال اأعمال التجديد والتطوير.

سبتمبر 2012
جتديد �ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية بني �أ�شيك  

للهند�شة وم�شر لالأ�شمنت – قنا
اأ�ضيك للهند�ضة جتدد عقد الإدارة الفنية ل�ضركة م�ضر 

لالأ�ضمنت – قنا ملدة ع�ضر �ضنوات.

سبتمبر 2013
�فتتاح م�شنع �أ�شيك �ملنيا خلدمة �أ�شو�ق 

حمافظات �ل�شعيد
اجلديد  الأ�ضمنت  م�ضنع  يف  الإنتاج  تبداأ  املنيا  اأ�ضيك 
مليون   2 الإنتاجية  طاقته  تبلغ  والذي  م�ضر،  ب�ضعيد 

طن �ضنوًيا.

مايو 2014
�أ�شيك للهند�شة تتو�شع يف �أ�شو�ق جنوب 

�ل�شحر�ء �الأفريقية بتوقيع �تفاقية للت�شغيل 
ولالإد�رة مع �إحدى �شركات �الأ�شمنت يف 

موزمبيق
ال�ضحراء  جنوب  باأ�ضواق  التو�ضع  نحو  اأوىل  خطوة  يف 
الأفريقية، اأ�ضيك للهند�ضة تعلن اإبرام اتفاقية خلدمات 
الت�ضغيل والإدارة مع واحدة من اأكرب �ضركات الأ�ضمنت 

.Cimento Nacionale Ltda  يف موزمبيق

2012
%33.1

الوزن النسبي من إجمالي اإليرادات

٪٣٦٫٨  

٪٣٤٫٦  

٣٫٣٩  

٣٫٣٩  

١٩٨٠٫٦  

١٧٧٩٫٥  

FY١٢

FY١٣

FY١٢

FY١٣

 TOTAL CEMENT
 PRODUCED

 MN TONS) FY١١)
 VS FY١٢

 ASEC HOLDING
(REVENUES (EGP MN

 VS FY١٢ FY١١

2012

2013

إجمالي إنتاج ا�سمنت
(مليون طن)

طارق صاح

اإلدارة العليا
 

شركة أسيك لألسمنت
طارق �جلمال*

الرئيس التنفيذي 

�شامح جنيب
رئيس القطاع املالي

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

إيرادات نشاط صناعة 
األسمنت خال عام 2013

 1 016.4
مليون جم

إيرادات نشاط اإلنشاءات 
واإلدارة خال عام 2013

 1 194.0
مليون جم

*  تنويه: �ضغل جورجيو بودو من�ضب الرئي�ض التنفيذي ل�ضركة اأ�ضيك 

لالأ�ضمنت خالل الفرة من اأبريل 2008 حتى اأبريل 2014.

2013
%34.1
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متثل جمموعة اأ�ضيك القاب�ضة اأحد الكيانات ال�ضناعية 
العمالقة يف م�ضروعات الأ�ضمنت والهند�ضة والإن�ضاءات 
الأو�ضط.  ال�ضرق  ومنطقة  الأفريقية  القارة  باأ�ضواق 
يف  عاًما   30 على  تربو  بخربة  القاب�ضة  اأ�ضيك  وحتظى 
املن�ضاآت  وهند�ضة  ت�ضميم  من  متتد  متنوعة  جمالت 
وبرامج  الفنية  الإدارة  اأنظمة  تطوير  اإىل  ال�ضناعية 

التحكم الآيل والإن�ضاءات. 
بن  القاب�ضة  اأ�ضيك  جمموعة  ا�ضتثمارات  تتنوع 
اأ�ضيك  �ضركة  خالل  )من  الأ�ضمنت  اإنتاج  م�ضروعات 
اإىل  الإنتاجية  طاقتها  زيادة  على  تعمل  التي  لالأ�ضمنت 
الأ�ضواق  يف   2016 عام  بحلول  �ضنوًيا  طن  مليون   10
واجلزائر(،  وال�ضودان  م�ضر  مثل  باملنطقة  الرئي�ضية 
بالإ�ضافة اإىل م�ضروعات الإن�ضاءات والإدارة من خالل 
للتحكم  واأ�ضيك  للهند�ضة،  واأ�ضيك  اأر�ضكو،  �ضركات 

الآيل، واأ�ضنربو.
مظلتها  حتت  لالأ�ضمنت  اأ�ضيك  �ضركة  وت�ضم 
يف  التكامل  اأ�ضمنت  �ضركة  ت�ضمل  اإنتاجية  م�ضروعات 
ال�ضودان، و�ضركة م�ضر لالأ�ضمنت - قنا، و�ضركة اأ�ضيك 
ال�ضوق  يف  املنيا  اأ�ضيك  و�ضركة  اجلاهزة  للخر�ضانة 
اأ�ضمنت زهانه وم�ضنع جلفا - حتت  امل�ضري، وم�ضنع 
م�ضنع  اإن�ضاء  رخ�ضة  بجانب  اجلزائر،  يف   - الإن�ضاء 
لالأ�ضمنت  اأ�ضيك  �ضركة  تعد  �ضوريا.  يف  جديد  اأ�ضمنت 
على  الأ�ضمنت  اإنتاج  يف  الرائدة  ال�ضركات  اإحدى  من 
 6.5 الإنتاجية  طاقتها  تبلغ  حيث  الإقليمي  امل�ضتوى 
مليون طن اأ�ضمنت �ضنوًيا من خالل م�ضانعها املنت�ضرة 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  اأ�ضواق  اأبرز  من  جمموعة  يف 
واجلزائر.  وال�ضودان  م�ضر  ومنها  اأفريقيا  و�ضمال 
ل�ضركة  التابعة  امل�ضانع  كافة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
الطاقة  م�ضادر  ا�ضتخدام  اإىل  ت�ضعى  لالأ�ضمنت  اأ�ضيك 
بدًل  ال�ضلبة  املخلفات  من  امل�ضتخل�ض  والوقود  البديلة 
لنق�ض  نظًرا  البرويل  الوقود  على  الكلي  العتماد  من 
اأ�ضعار  ارتفاع  وتوقعات  وال�ضودان،  الإمدادات يف م�ضر 
الطاقة اإىل ال�ضعر العاملي خالل ال�ضنوات الثالث املقبلة 

مع توجه الدولة نحو اإلغاء الدعم ب�ضورة تدريجية.
ومتتلك �ضركة اأ�ضيك لالأ�ضمنت ح�ضة ن�ضبتها 35% يف 
اإىل  تتطلع  ال�ضركة  باأن  علًما  اجلزائرية،  زهانه  �ضركة 

القلعة  توجه  مع  ات�ضاًقا  امل�ضروع  هذا  يف  ح�ضتها  بيع 
بها  التي متتلك  الرئي�ضية  التابعة  بال�ضركات  لالحتفاظ 
اأ�ضا�ضه حمادثات  الأغلبية، وهو ما بداأت على  ح�ض�ض 
اجلزائر  لأ�ضمنت  ال�ضناعي  املجمع  مع  التخارج 
اجلزائرية  للحكومة  التابعة  القاب�ضة  ال�ضركة  باعتباره 

يف قطاع الأ�ضمنت ومواد البناء.

تطور أنشطة الشركة
�إنتاج �الأ�شمنت م�شروعات 

يف  ملحوظًا  حت�ضًنا  الأ�ضمنت  م�ضانع  اأغلب  حققت 
فارتفعت   ،2013 لعام  والت�ضغيلية  املالية  النتائج 
�ضنوي  مبعدل  الأ�ضمنت  لقطاع  املجمعة  الإيرادات 
35.2% لتبلغ مليار جم يف �ضوء ارتفاع اأ�ضعار الأ�ضمنت 
اإىل  بالإ�ضافة  وم�ضر،  وال�ضودان  اجلزائر  اأ�ضواق  يف 
جتميع نتائج �ضركة اأ�ضيك املنيا ابتداًء من الربع الأخري 
الت�ضغيلية  الأرباح  ارتفاع  ذلك  و�ضاحب   .2013 لعام 
وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل 
مليون   154.4 لتبلغ  الفرة  نف�ض  خالل   %46.5 مبعدل 
اأ�ضمنت التكامل  اإيرادات واأرباح �ضركة  جم، بف�ضل منو 
املنيا  اأ�ضيك  و�ضركة  اجلاهزة  للخر�ضانة  اأ�ضيك  و�ضركة 
الت�ضغيلية  الأرباح  انخفا�ض  تعوي�ض  يف  �ضاهم  مما 
امل�ضروفات  ت�ضجيل  نتيجة  اجلزائر  يف  زهانه  لأ�ضمنت 
الثابتة املرتبطة باأعمال ال�ضيانة والتجديد ال�ضامل لأحد 

خطوط الإنتاج خالل الربع الثاين.

لالأ�شمنت �أ�شيك  م�شروعات 
)كود  – قنا  لالأ�شمنت  م�شر  �شركة  اإيرادات  بلغت 
 955.6  )MCQE.CA امل�ضرية  البور�ضة  يف  التداول 
�ضنوي مبعدل  ارتفاع  وهو  مليون جم خالل عام 2013، 
ملواجهة   %21 مبعدل  البيع  اأ�ضعار  بزيادة  مدعوما   %28
قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  وارتفعت  الوقود.  تكلفة  ارتفاع 
خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك مبعدل 
9.1% لتبلغ 351.2 مليون جم خالل عام 2013، وذلك 
بالتوازي مع ا�ضتقرار هام�ض الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم 
م�ضتوى  عند  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب 
37% مقابل 43% خالل العام ال�ضابق نتيجة ارتفاع تكلفة 

مجموعة أسيك 
القابضة

الوقود. وجتدر الإ�ضارة اإىل و�ضول مبيعات ال�ضركة اإىل 2 
مليون طن خالل عام 2013 وهو منو �ضنوي مبعدل %6.1 
على خلفية و�ضول معدلت توظيف الطاقة الإنتاجية اإىل 
البيئية  املوافقات  ا�ضتخراج  ال�ضركة  تنتظر  113%. فيما 
خطوط  ت�ضغيل  يف  الفحم  وا�ضتخدام  ل�ضترياد  الالزمة 

الإنتاج يف اإطار خطة تقليل العتماد على املازوت.
اأول  �جلاهزة  للخر�شانة  �أ�شيك  �شركة  تعد 
الوجه  اأ�ضواق  تغطية  يف  متخ�ض�ض  نوعه  من  م�ضروع 
يف  الإنتاج  خطوط  بت�ضغيل  تقوم  حيث  مب�ضر  القبلي 
وبلغت  واأ�ضوان.  وقنا  و�ضوهاج  اأ�ضيوط  حمافظات 
اإيرادات ال�ضركة 63.2 مليون جم خالل عام 2013، وهو 
الأ�ضعار  متو�ضط  ارتفاع  نتيجة   %15 مبعدل  �ضنوي  منو 
بن�ضبة 13% مع الزيادة الطفيفة للمبيعات مبعدل �ضنوي 
امل�ضروعات  وتوقف  الوقود  نق�ض  من  الرغم  على   %1
يف  ال�ضيا�ضية  ال�ضطرابات  خلفية  على  احلكومية 
حمافظات ال�ضعيد. فيما ارتفعت الأرباح الت�ضغيلية قبل 
خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك مبعدل 
11% لتبلغ 6.4 مليون جم خالل عام 2013 على الرغم 

من �ضح الوقود وارتفاع تكلفته خالل عام 2013.
اأبرز  من  واحدة  زهانه  �أ�شمنت  �شركة  متثل 
لالأ�ضمنت  اأ�ضيك  ل�ضركة  التابعة  ال�ضتثمارية  امل�ضروعات 
يف غرب اجلزائر وتقع على بعد 40 كم من مدينة وهران. 
 ،2013 عام  خالل  كبرية  حتديات  ال�ضركة  واجهت  وقد 
ب�ضبب  اأ�ضبوعن  ملدة  العمل  بتعليق  الإدارة  قامت  حيث 
هطول الأمطار بغزارة يف نطاق امل�ضنع ف�ضال عن اإجراء 
التجديدات ال�ضاملة بالفرن الرطب وبع�ض الحتجاجات 
العمالية. واأ�ضفرت هذه العوامل عن اقت�ضار حجم الإنتاج 
على 772 األف طن خالل عام 2013، وهو انخفا�ض �ضنوي 
مبعدل 4% فقط. وارتفعت الإيرادات مبعدل �ضنوي %6.9 
لتبلغ 366.3 مليون جم بف�ضل ارتفاع اأ�ضعار البيع بن�ضبة 
11%. بينما بلغت الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب 
خالل  جم  مليون   103 وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد 
عام 2013، وهو انخفا�ض �ضنوي مبعدل 24.3% مقارنة 
مع 136 مليون جم، على خلفية ارتفاع امل�ضروفات الثابتة 

بن�ضبة 34% يف اإطار اإجراء التجديدات بالفرن الرطب.

٣٩٫٢٪

 

(ASCOM)

٥٤٫٨٪

 

(ASCEC Holding)

٣٤٫٤٪

 

(Mashreq)

١١٫٧٪

 

(ERC)

٤٧٫٩٪

 

(Tawazon)

٣٣٫٨٪

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

 

 

٢٨٫٢٪

 

(Africa Railways)

٣٧٫٩٪

 

(Nile Logistics)

٢٠٫٠٪

 

(Gozour)

١٠٠٪

 

(Wafra)

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

 *قبل عمليات المبادلة

أبرز الشركات  القابضة من  تعد مجموعة أسيك 
إنتاج األسمنت وكذلك  اإلقليمية في مشروعات 

الشركة في  الهندسة واإلنشاءات حيث تمتد عمليات 
أفريقيا والشرق األوسط بلدان 

مصر  |  السودان  |  الجزائر
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اخلا�ضة  الإن�ضاءات  تنفيذ  من  زهانه  �ضركة  انتهت 
امل�ضروع  ت�ضغيل  وبداأت  اجلديدة،  اخلامات  بطاحونة 
الطاقة  لزيادة   2014 مار�ض  من  الأول  الأ�ضبوع  يف 
و1.2  كلنكر  طن  مليون  قرابة  اإىل  بامل�ضنع  الإنتاجية 

اأ�ضمنت �ضنوًيا. مليون طن 
تدر�ض  اأنها  مار�ض  �ضهر  يف  القلعة  �ضركة  واأو�ضحت 
احلكومة  اإىل  بيعه  عرب  زهانه  م�ضروع  من  التخارج 
على  للركيز  ال�ضركة  م�ضاعي  اإطار  يف  اجلزائرية 

ال�ضتثمارات التي متتلك بها ح�ض�ض الأغلبية.
�أ�شمنت  م�شنع  اإيرادات  بلغت  اأخرى  ناحية  ومن 
عام  خالل  جم  مليون   411.8 ال�ضودان  يف  �لتكامل 
2013، وهو منو �ضنوي مبعدل 24.2% مدعوًما بالزيادة 
بينما  الفرة،  نف�ض  خالل  البيع  باأ�ضعار   %33 البالغة 
بالعام  مقارنة   %40 بواقع  الوقود  م�ضروفات  ارتفعت 
املا�ضي نظرا لنق�ض اإمدادات الوقود ب�ضورة ملحوظة. 
وبلغت الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد 
عام  خالل  جم  مليون   18.08 وال�ضتهالك  والإهالك 
خالل  جم  مليون   37.6 بقيمة  خ�ضائر  مقابل   ،2013
م�ضنع  بقدرة  مدعوًما  ذلك  وجاء  ال�ضابق.  العام 
منذ  الت�ضغيلية  الأرباح  حتقيق  موا�ضلة  على  التكامل 
ارتفع  )حيث  ال�ضوق  تعايف  توظيف  عرب  العام  مطلع 
الأ�ضمنت مبعدل 1% منذ بداية عام 2013  الطلب على 
 .)2012 عام  مدار  على   %12 مبعدل  ارتفاعه  عقب 
التكامل  م�ضنع  مبيعات  تراجع  التطورات  هذه  وقابلت 
مبعدل 7% لتبلغ 0.64 مليون طن ب�ضبب نق�ض اإمدادات 

الوقود خالل عام 2013.
وتوؤكد الإدارة ثقتها يف مكانة م�ضنع اأ�ضمنت التكامل 
نظًرا   2014 عام  خالل  قوي  منو  لتحقيق  توؤهله  التي 
على  ال�ضتحواذ  خلفية  على  امل�ضروفات  هيكل  لتح�ضن 
تكاليف  لق�ضر  �ضعًيا  الكهربائية  للطاقة  بربر  حمطة 
بخالف  للم�ضنع  الفعلي  ال�ضتهالك  على  الطاقة 
والذي  ال�ضابق  يف  به  املعمول   (Take or Pay) نظام 
لنتاج  الكاملة  القيمة  مبوجبه  تدفع  ال�ضركة  كانت 
النظر عن حجم  الكهربائية بغ�ض  للطاقة  بربر  حمطة 

اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر  للم�ضنع.  الفعلي  ال�ضتهالك 
من  الأ�ضد  ن�ضيب  ميثل  كان  التكامل  اأ�ضمنت  م�ضنع 
جمموعة  بنتائج  امل�ضجلة  النقدية  غري  اخل�ضائر  حجم 
بالنتائج  امل�ضجلة  اخل�ضائر  وبالتايل  القاب�ضة،  اأ�ضيك 

القلعة. ل�ضركة  املالية املجمعة 
العربية  )ال�ضركة  �ملنيا   �أ�شيك  �شركة  قامت 
الوطنية لالأ�ضمنت �ضابًقا( بافتتاح م�ضنع اأ�ضمنت جديد 
حمافظة  يف  �ضنوًيا  طن  مليون   2 الإنتاجية  طاقته  تبلغ 
املنيا ب�ضعيد م�ضر، وذلك بتكلفة ا�ضتثمارية بلغت 360 
مليون دولر اأمريكي. وبداأت ال�ضركة اإنتاج الكلنكر يف 10 
مبيعات  و�ضهدت   .2013 يونيو   27 يف  والأ�ضمنت  يونيو، 
ال�ضركة زيادة ملحوظة منذ بدء الإنتاج حيث بلغ متو�ضط 
عام  من  الثاين  الربع  يف  طن  اآلف   3 اليومية  املبيعات 
2013، ارتفعت اإىل 4 اآلف طن يف خالل �ضهر �ضبتمرب، 
ثم و�ضلت اإىل 5540 طن يف اأواخر نوفمرب، و5800 طن 
املنيا  اأ�ضيك  �ضركة  اإيرادات  وبلغت   .2013 دي�ضمرب  يف 
123.4 مليون جم مع ت�ضجيل اأرباح ت�ضغيلية قبل خ�ضم 
ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك بقيمة 29.9 
وجتدر   .2013 عام  من  الأخري  الربع  خالل  جم  مليون 
اآخر م�ضنع  يعد  – املنيا  اأ�ضيك  اأن م�ضنع  اإىل  الإ�ضارة 
افتتحته �ضركة اأ�ضيك لالأ�ضمنت يف عام 2013، ول تتوقع 
تو�ضعات  اأي  تنفيذ  اأو  اأخرى  م�ضانع  افتتاح  ال�ضركة 

بالطاقة النتاجية خالل الأربعة اأعوام القادمة.

�الإن�شاء�ت: ن�شاط 
جنيه  مليار   1.2 الإن�ضاءات  قطاع  اإيرادات  بلغت 
مبعدل  �ضنوًيا  ا  انخفا�ضً ميثل  فيما   ،2013 عام  خالل 
6.4%، ويرجع ذلك اإىل انخفا�ض اإيرادات �ضركة اأ�ضيك 
نتيجة  بن�ضبة %27  الإلكرونية  الآيل واخلدمات  للتحكم 
ال�ضركة، غري  املتعاقد عليها مع  تاأخر بع�ض امل�ضروعات 
والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  اأن 
والإهالك وال�ضتهالك ت�ضاعفت مبعدل 3 مرات خالل 
عام 2013 لتبلغ 49.6 مليون جم مقابل 17 مليون جم 

يف عام 2012.

خ�ضم  قبل  ت�ضغيلية  اأرباًحا  الإن�ضاءات  قطاع  حقق 
ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك بف�ضل حت�ضن 
الأداء الت�ضغيلي ل�ضركة اأر�ضكو املتخ�ض�ضة يف املقاولت 
ال�ضناعية املتكاملة، وكذلك �ضركة اأ�ضيك للهند�ضة التي 
اأجل  من  قائمة  عقود  ثالثة  يف  التفاو�ض  باإعادة  قامت 
مبردود  ياأتي  اأن  ال�ضركة  تتوقع  ما  وهو  قيمتها  زيادة 
اإيجابي على اإيرادات واأرباح عام 2014. وقامت ال�ضركة 
الأرباح  هام�ض  لدعم  �ضعًيا  العمالة  بخف�ض  كذلك 
والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية 

وال�ضتهالك يف الربع الأخري والعام املايل 2013.

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

منشآتها  جميع  تحويل  لألسمنت  أسيك  شركة  تعتزم 
للحد  البديل سعًيا  الوقود  إلى استخدام  الصناعية 

البترولي الوقود  اعتمادها على  من 

مجموعة أسيك 
القابضة
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قطاع األغذية
نبذة عامة

إيرادات مجموعة جذور 
خال عام 2013

1 163.2

قطيع مزارع دينا 
خال عام 2013

16 131

٪٢٠ 

٪٢٢ 

١٠٩٫٣ ١

١٦٣٫٢ ١

٤٠٦٢٩

٣٤٠٨٧

٤١٨٩٤

٤١٠٢٤

٤٥٥٠ 
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(بالطن)

إنتاج الحليب 
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إيرادات الشركة
(مليون جم)
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مبيعات شركة 
الميزان الرشيدي 
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إنتاج الحليب 
مزارع دينا 
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(مليون جم)

إيرادات الشركة
(مليون جم)

٦٫٨

١١٫٧

2012
%18

2013
%18

متثل منظومة الأمن الغذائي اأحد التحديات الأ�ضا�ضية التي 
املنطقة،  اأنحاء  وكافة  م�ضر  يف  املواطنن  اهتمام  ت�ضغل 
حيث يتطلب قطاع الزراعة وال�ضناعات الغذائية مزيًدا من 
ال�ضتثمارات يف عدة جمالت ل�ضمان توفري الغذاء ال�ضحي 

والآمن باأ�ضعار منا�ضبة مع مواكبة الزيادة ال�ضكانية املطردة.
ت�ضعى �ضركة القلعة اإىل التغلب على التحديات التي تعرقل 
تطور امل�ضروعات الزراعية والغذائية يف م�ضر واملنطقة، 
من خالل ا�ضتثماراتها يف قطاع الأغذية والتي تعمل على 
الإدارية،  اخلربات  نق�ض  عن  الناجتة  العقبات  تذليل 
كما  التمويل.  و�ضعف  ال�ضخمة،  امل�ضروعات  وحمدودية 
تعمل م�ضروعات القلعة على تعزيز املركز التناف�ضي بال�ضوق 
وطرح جمموعة من املنتجات الرائجة عالية اجلودة عرب 
والتي  الغذائية،  وال�ضناعات  الزراعة  قطاع  �ضركاتها يف 
تتنوع بن منتجات الطحينة واحلالوة من �ضركة الر�ضيدي 
من  واللحوم  الألبان  ومنتجات  الطازج  واحلليب  امليزان، 
�ضركة مزارع دينا، اإىل جانب ت�ضنيع الع�ضائر الطبيعية 

ومنتجات الألبان من �ضركة اإجنوي.
امل�ضروعات  اإقامة  على  ا  اأي�ضً القلعة  �ضركة  وتعمل 
ال�ضودان  وجنوب  ال�ضودان  يف  ال�ضخمة  الزراعية 

تدعيم  يف  الفعالة  للم�ضاهمة  متكاملة  خطة  �ضمن 
منظومة الأمن الغذائي على املدى الطويل، وذلك عرب 
 500 على  م�ضاحتها  تربو  اأرا�ضي  وزراعة  ا�ضت�ضالح 
الواردات  فاتورة  تقلي�ض  على  يعمل  مما  فدان  األف 
لتلبية  الأ�ضا�ضية  املحا�ضيل  توفري  مع  الزراعية 
من  الفائ�ض  وت�ضدير  املحلي  ال�ضتهالك  متطلبات 
الإقليمية  الأ�ضواق  اإىل  امل�ضافة  القيمة  ذات  املنتجات 
والعاملية. ويعتمد منوذج ال�ضركة على اإقامة امل�ضروعات 
والأكرث  الأكفاأ  الآلية  تعد  التي  ال�ضخمة  الزراعية 
مرتفعة،  مبعدلت  الإنتاجيةالزراعية  لتعزيز  ا�ضتدامة 
علًما باأن ال�ضركة ت�ضع �ضمن اأولوياتها اإتاحة الأرا�ضي 

الزراعية وحلول الري اإىل املزارعن املحلين.
وتلتزم �ضركة القلعة منذ ن�ضاأتها يف عام 2004 بر�ضيد 
ا�ضتهالك املوارد وحتديًدا املياه يف جميع القطاعات التي 
التي  وال�ضعوبات  التحديات  ملواجهة  �ضعًيا  بها،  تعمل 
ت�ضهدها املنطقة ويف مقدمتها التغريات املناخية. وتقدم 
مزارع دينا يف هذا ال�ضدد منوذًجا يحتذى به يف تر�ضيد 
اأنظمة  اأكرث  تطبيق  خالل  من  املائية  املوارد  ا�ضتهالك 

الري كفاءة يف زراعة 9500 فدان يف م�ضر.

العضو المنتدب لقطاع األغذية

قبل ان�ضمامه اإىل �ضركة القلعة  �ضغل عمرو اجلارحي من�ضب نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة 
اإعادة هيكلة البنك وتنمية  اأ�ضرف على  والع�ضو املنتدب لبنك ال�ضتثمار القومي، حيث 
املحفظة ال�ضتثمارية واإمتام العديد من ال�ضفقات ال�ضتثمارية ال�ضخمة، ف�ضاًل عن تقدمي 
اخلدمات ال�ضت�ضارية لل�ضفقات ذات الأبعاد الوطنية منذ ان�ضمامه للبنك مثل خ�ضخ�ضة 
بنك الإ�ضكندرية وطرح ال�ضندات احلكومية يف الأ�ضواق الدولية. كما �ضغل اجلارحي العديد 
من املنا�ضب القيادية اأبرزها نائب الرئي�ض التنفيذي للبنك الأهلي القطري، والع�ضو املنتدب 
لن�ضاط بنوك ال�ضتثمار باملجموعة املالية هريمي�ض، والع�ضو املنتدب لن�ضاط بنوك ال�ضتثمار 
 ،(CIIC) التجاري الدويل لال�ضتثمار  التنفيذي ل�ضركة  Fleming-CIIC، واملدير  ب�ضركة 

عمرو الجارحيومدير اأول الئتمان بالبنك التجاري الدويل.

اإلدارة العليا
 

مجموعة جذور
هاين عافية

الرئيس التنفيذي |مزارع دينا

�أحمد �لر�شيدي
 الرئيس التنفيذي | قطاع األغذية 

االستهالكية مبجموعة جذور

شركة وفرة
ح�شن خمتار

العضو املنتدب | شركة سابينا

�شريف �بر�هيم
رئيس القطاع املالي | شركة سابينا

بيرت �شورز
العضو املنتدب | شركة كونكورد 

يناير 2012
القلعة ترفع حصتها في شركة وفرة إلى 

 %99.9

ال�ضتثمار  جمال  يف  الرائدة  القلعة   �ضركة  قامت 
املبا�ضر مبنطقة ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا برفع ح�ضتها 
بال�ضودان  الزراعي  القطاع  يف  العاملة  وفرة  �ضركة  يف 

وجنوب ال�ضودان.

سبتمبر 2012
مزارع دينا تؤمن التمويل الالزم لتوسعات قطاع 

األلبان

جم  مليون   92 بقيمة  قر�ض  على  دينا  مزارع  ح�ضلت 
بالإ�ضافة  اجلديدة  املعدات  و�ضراء  من�ضاآتها  لتو�ضعة 
الطاقة  زيادة  اأجل  من  ُع�ضر   بقرة   2000 �ضراء  اإىل 

الإنتاجية للحليب اخلام.

نوفمبر 2012
مزارع دينا تتوسع في قطاع األلبان والثروة 
احليوانية من خالل استالم ألف بقرة حالبة 

جديدة 

اأجل  التو�ضعات من  تنفيذ خطة  ت�ضتمر يف  دينا  مزارع 
زيادة الطاقة الإنتاجية للحليب اخلام.

مايو 2013
مزارع دينا تنتهي من تنفيذ أعمال التوسع فى 

زيادة الطاقة 

قامت مزارع دينا ب�ضراء 2400 بقرة ُع�ضر لي�ضل عدد 
قطيع الأبقار اإىل 15 األف راأ�ض منها 9 اآلف بقرة ُع�ضر.

سبتمبر 2013
مزارع دينا تنتج احلليب اخلام بطاقة إنتاجية 

تتعدى 200 طن لليوم الواحد 

اأكرث  اإىل  اخلام  احلليب  اإنتاج  منو  تر�ضد  دينا  مزارع 
من 200 طن يومًيا.

فبراير 2014
مجموعة جذور تكلف خبير الصناعات 

الغذائية »أحمد الرشيدي« بقيادة قطاع 

التصنيع الغذائي 

الت�ضنيع  قطاع  بقيادة  الر�ضيدي  اأحمد  تكليف  مت 
الغذائي والذي يت�ضمن �ضركات ››الر�ضيدي امليزان« يف 

م�ضر و�ضركة ››امل�ضرف‹‹ يف ال�ضودان.

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

مليون جم

الوزن النسبي من إجمالي اإليرادات
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للقطاع  التابعة  الألبان  مزارع  اأكرب  دينا  مزارع  تعد 
تربو م�ضاحتها على 9500 فدان  امل�ضري حيث  اخلا�ض 
)40 مليون مر مربع(، وهي اأكرب منتج للحليب اخلام يف 
م�ضر بطاقة اإنتاجية تبلغ 63 األف طن �ضنوًيا من خالل 
قطيع الأبقار املكون من 16 األف راأ�ض منها 7.645 بقرة 
ا م�ضاحتها  ُع�ضر. ومتتلك كذلك �ضركة مزارع دينا اأر�ضً
الزراعية  املحا�ضيل  لزراعة  خم�ض�ضة  فدان  اآلف   6

والنباتات الب�ضتانية.
بت�ضويق  الألبان  ملنتجات  ال�ضتثمارية  ال�ضركة  تقوم 
منتجات الألبان ملزارع دينا منذ ن�ضاأتها يف عام 2010، 
علًما باأن ال�ضركة متكنت من احتالل �ضدارة �ضوق الألبان 
خالل فرة وجيزة ل تتعدى �ضنة واحدة بعد ن�ضاأتها، كما 
اأن ق�ضم جتارة التجزئة يت�ضمن الآن 7 منافذ بيع حتمل 
ال�ضنوية  اإيراداتها  اإجمايل  ويبلغ  دينا  مزارع  عالمة 

99.4 مليون جنيه.
الر�ضيدي  �ضركة  ال�ضتهالكية  الأغذية  قطاع  يت�ضمن 
الطحينية  واحلالوة  احلالوة  اإنتاج  يف  الرائدة  امليزان 
حيث بلغت ح�ضتها 59% يف �ضوق احلالوة الطحينية و%68 
الثالث بح�ضة  املركز  وكذلك  الطحينة مب�ضر،  �ضوق  يف 
�ضوقية 15% يف �ضوق املربى. وقامت ال�ضركة كذلك باإجراء 
التو�ضعات الناجحة يف �ضركة امل�ضرف التي تعد الآن اأكرب 
منتج للحالوة الطحينية يف ال�ضودان، علًما باأن ا�ضتثماراتها 
يف هذا القطاع تت�ضمن �ضركة اإجنوي الرائدة يف �ضناعة 
الألبان والع�ضائر مب�ضر وكذلك �ضركة جبنة امل�ضرين 

ذات املكانة الرائدة يف م�ضر.

تطور أنشطة الشركة
خالل  جم  مليار   1.16 جذور  جمموعة  اإيرادات  بلغت 

عام 2013 ، وهو ارتفاع �ضنوي مبعدل %4.9.

ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  وبلغت   
فيما  جم  مليون   106 وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد 
حت�ضن  بف�ضل  وذلك   ،%62.1 مبعدل  �ضنويا  منوا  يعد 
و�ضركة  امليزان  الر�ضيدى  و�ضركة  دينا  مزارع  اأداء 
اخل�ضائر  انخف�ضت  فيما  املتكاملة.  للحلول  الر�ضيدى 
)�ضركات  الرئي�ضية  غري  امل�ضروعات  من  امل�ضجلة 
جم  مليون   25 اإىل  وامل�ضرين(  فود  ومامز  العجيزي 

مقابل 48 مليون جم عام 2012.
مليون   500 امليزان  الر�ضيدي  �ضركة  اإيرادات  بلغت 
 %4.9 بن�ضبة  منًوا  يعد  فيما   2013 عام  خالل  جم 
خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  وبلغت  عام2012.  عن 
مليون   60 وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب 
خلفية  على   %5.1 مبعدل  �ضنوي  انخفا�ض  وهو  جم، 

ارتفاع اأ�ضعار املواد اخلام وامل�ضروفات الإدارية.
يف  املتكاملة  للحلول  الر�ضيدي  �ضركة  اإيرادات  بلغت 
�ضنوي  منو  وهو   ،2013 عام  جم  مليون   168 ال�ضودان 
ال�ضم�ضم  ن�ضاط جتارة  تو�ضعات  بف�ضل  بن�ضبة %134.4 
اإىل  املا�ضي،  العام  يف  حمدودة  بكميات  بداأ  الذى 
 .%37 بن�ضبة  ال�ضتهالكية  الأغذية  ن�ضاط  منو  جانب 
ال�ضرائب والفوائد  الت�ضغيلية قبل خ�ضم  الأرباح  وبلغت 
 2013 عام  خالل  جم  مليون   9 وال�ضتهالك  والإهالك 
وذلك  ال�ضابق،  العام  خالل  جم  مليون  ب�2  مقارنًة 
بف�ضل منو الإيرادات وتر�ضيد م�ضروفات البيع والتوزيع 

وامل�ضروفات الإدارية.
 ،%30.7 �ضنوي  مبعدل  دينا  مزارع  اإيرادات  ارتفعت 
م�ضحوًبا بارتفاع الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب 
وذلك   %37.4 مبعدل  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد 
اخلام.  احلليب  اإنتاج  ومنو  البيع  اأ�ضعار  ارتفاع  بف�ضل 
بلغت  الألبان  مزرعة  مبيعات  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 

مجموعة جذور

57.960 طن خالل عام 2013، وهو منو �ضنوي مبعدل 
راأ�ض  الأبقار املكون من 16األف  باأن قطيع  13.9% علمًا 
منها 7.645 بقرة ع�ضر. وقام القطاع الزراعي بال�ضركة 
مبعدل  �ضنوًيا  ارتفاًعا  يعد  فيما  فدان   7.721 بزراعة 
4%، وبلغت مبيعات ال�ضركة 41.557 طن فيما يعد منًوا 

�ضنوًيا مبعدل %21.9.
الألبان  ملنتجات  ال�ضتثمارية  ال�ضركة  مبيعات  بلغت 
 ،%14.5 مبعدل  �ضنويًا  منوًا  يعد  فيما  جم  مليون   84
ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  وتراجعت 
مقارنة   %5.8 مبعدل  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد 
دون  اخلام  احلليب  اأ�ضعار  ارتفاع  نتيجة  املا�ضي  بالعام 

مترير الزيادة اإىل امل�ضتهلك.
يف  ملحوظة  ب�ضورة  اإجنوى  �ضركة  مبيعات  تراجعت 
مليون جنيه   6 بلغت  2013 حيث  عام  من  الأخري  الربع 
نق�ض  نتيجة   %89.5 مبعدل  �ضنويًا  انخفا�ضًا  يعد  فيما 
ال�ضيولة وغريها من عقبات راأ�ض املال العامل مما اأدى 
و�ضجلت  ال�ضركة.  م�ضنع  يف  موؤقتا  العمل  توقف  اإىل 
ال�ضرائب والفوائد  ال�ضركة خ�ضائر ت�ضغيلية قبل خ�ضم 
والإهالك وال�ضتهالك بقيمة 25 مليون جم خالل الربع 
خالل  جم  مليون   12 قدرها  خ�ضائر  مع  مقارنة  الأخري 

نف�ض الفرة من عام 2012.
وخالل العام املايل 2013 بلغت اإيرادات ال�ضركة 205 
وبلغت   .%3.4 بن�ضبة  �ضنوي  انخفا�ض  وهو  جم  مليون 
والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  اخل�ضائر 
والإهالك وال�ضتهالك 42 مليون جم وهو ارتفاع بن�ضبة 
44.7% نتيجة توقف اأن�ضطة امل�ضنع ب�ضورة كاملة خالل 

الربع الأخري من العام.

ألبان في مصر  تمتلك مزارع دينا باعتبارها أكبر مزرعة 
قطيع يربو على 16 ألف بقرة منها 7.645 بقرة ُعشر

مصر  |  السودان
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مبيعات شركة 
الميزان الرشيدي 

(بالطن)

إنتاج الحليب 
مزارع دينا 

(بالطن)

إيرادات الشركة
(مليون جم)

إيرادات الشركة
(مليون جم)
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١١٫٧
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القلعة@ شركة 

ملكية 
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ملكية 
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٢٨٫٢٪

 

(Africa Railways)

٣٧٫٩٪

 

(Nile Logistics)

٢٠٫٠٪

 

(Gozour)

١٠٠٪

 

(Wafra)

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

 *قبل عمليات المبادلة
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التابعة  ال�ضتثمارية  ال�ضركة  هي  وفرة  �ضركة 
وجنوب  بال�ضودان  الزراعي  الإنتاج  قطاع  يف  للقلعة 
 500 من  لأكرث  انتفاع  عقود  وفرة  ومتتلك  ال�ضودان. 
 324( �ضابينا  التابعة،  �ضركاتها  خالل  من  فدان  األف 
األف   250( وكونكورد  ال�ضودان(،  يف  فدان  األف 
اإقامة  على  وفرة  وتعمل  ال�ضودان(.  جنوب  يف  فدان 
املحا�ضيل  لتوفري  ال�ضخمة  الزراعية  امل�ضروعات 
ال�ضورجام،  حبوب  ومنها  املحلي،  ال�ضوق  يف  النقدية 
احلبوب  من  وغريها  والأرز  ال�ضم�ض،  وعباد  والذرة، 

والبقوليات.
باإمتام   2012 عام  خالل  �ضابينا  �ضركة  وقامت 
 200 طولها  البالغ  الري  لقنوات  ال�ضاملة  التجديدات 
ال�ضركة،  لأرا�ضي  املياه  اإمدادات  تاأمن  بهدف  كم 
للمزارعن  مملوكة  فدان  األف   13 ري  عن  ف�ضاًل 
حدود  تر�ضيم  من  �ضابينا  انتهت  كما  املحلين. 
األف   324 م�ضاحة  على   متتد  التي  الزراعية  اأرا�ضيها 
على  للحفاظ  �ضعًيا  املعتمدة  للخرائط  وفًقا  فدان 

العالقة.  ذات  الأطراف  وم�ضالح جميع  حقوق 

الشركة أنشطة  تطور 
بن�ضبة  وفرة  ل�ضركة  املجمعة  الإيرادات  ارتفعت 
النحفا�ض  من  الرغم  على   2013 عام  70.7% خالل 
تقلي�ض  ذلك  و�ضاحب  الأخري.  الربع  خالل  الطفيف 
والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  اخل�ضائر 

 2013 املايل  العام  خالل  وال�ضتهالك  والإهالك 
منفرًدا. الأخري  الربع  وكذلك 

ببع�ض  ال�ضودان  جنوب  يف  كونكورد  �شركة  متر 
ب�ضبب   2013 دي�ضمرب  منذ  الت�ضغيلية  العقبات 
وقامت  بالدولة.  الداخلية  الأو�ضاع  ا�ضطراب 
انتهاء  بعد  الأرا�ضي  اأعمال جتهيز  با�ضتئناف  ال�ضركة 
ت�ضوية  وي�ضمل ذلك   ،2013 نوفمرب  الأمطار يف  مو�ضم 
املتطورة  الليزر  تقنيات  با�ضتخدام  فدانًا   80 وحرث 
ا�ضتعداًدا لأعمال الري الأوىل يف دي�ضمرب 2013، غري 
اأدى  ال�ضودان  جنوب  يف  الداخلية  الأزمة  تفاقم  اأن 
اأن  اإىل  الإ�ضارة  الزراعي. وجتدر  الن�ضاط  تعطيل  اإىل 
مو�ضم  بعد  فدان   625 حوايل  بزراعة  قامت  ال�ضركة 
الذرة  حم�ضول  بح�ضاد  كذلك  وقامت  الأمطار، 
فدان   50 م�ضاحة  على  املزروع  )ال�ضورجام(  الرفيعة 
ح�ضاد  مع  ونوفمرب  اأكتوبر  �ضهري  خالل  طن(   70(
 120( الذرة  مبح�ضول  مزروعة  اإ�ضافية  فدان   300
يناير  بحلول  للبيع  الناجت  وجتهيزاملح�ضول  طن( 

.2014
قام���ت �ش��ركة �ش��ابينا بوق���ف الن�ض���اط موؤقت���ا يف 
مطل���ع 2013 لإج���راء درا�ض���ات الربة بغر����ض زيادة 
 KETS الإنتاجي���ة حي���ث قام���ت بالتعاق���د م���ع �ض���ركة 
الدولي���ة لإج���راء درا�ض���ة اجل���دوى للم�ض���روع واإعداد 
تقرير �ض���امل ع���ن حتليل الرب���ة بحلول الرب���ع الثالث 
من عام 2014. وتو�ضعت ال�ضركة يف اإدارة امل�ضروعات 

شركة وفرة

اإي���رادات  اأغل���ب  لتحقي���ق  الغ���ري  ل�ض���الح  الزراعي���ة 
الن�ض���ف الث���اين م���ن ع���ام 2013، حي���ث تتمي���ز تلك 
الأن�ض���طة بارتفاع هام����ض الربحية مما يتيح لل�ض���ركة 
قب���ل  الت�ض���غيلية  الإي���رادات  يف  الإيجابي���ة  امل�ض���اهمة 
خ�ض���م ال�ض���رائب والفوائ���د والإهالك وال�ض���تهالك 
بتوظي���ف  ال�ض���ركة  وتق���وم  وف���رة.  ب�ض���ركة  اخلا�ض���ة 
خرباته���ا والآلت غ���ري امل�ض���تغلة حالًي���ا يف اإدارة هذه 
امل�ض���روعات م���ن اأجل حتقي���ق عائدات اإ�ض���افية، على 
اأن تتوقف عن مزاولة ذلك الن�ض���اط مبجرد ا�ض���تئناف 

الأعمال الزراعية باأرا�ض���ي ال�ض���ركة.

تعمل وفرة على إقامة المشروعات الزراعية الضخمة 
لتوفير المحاصيل النقدية في السوق المحلي، ومنها 

حبوب السورجام، والذرة، واألرز

السودان  |  جنوب السودان
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FY12

FY13
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FY12

FY13

FY12

FY13

 DINA FARMS TONS
 SOLD

(AGRICULTURAL)
 VS FY12 FY11

ENJOY TONS SOLD
(ALL SKUS)

 VS FY12 FY11

 TOTAL LAND
 PLANTED

 IN SUDAN IN THE
PERIOD

 VS FY12 FY11

 PERCENT OF TOTAL
 GROUP

 VS REVENUES FY11
 FY12

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

مبيعات شركة 
الميزان الرشيدي 

(بالطن)

إنتاج الحليب 
مزارع دينا 

(بالطن)

إيرادات الشركة
(مليون جم)

إيرادات الشركة
(مليون جم)

٦٫٨

١١٫٧

٣٩٫٢٪

 

(ASCOM)

٥٤٫٨٪

 

(ASCEC Holding)

٣٤٫٤٪

 

(Mashreq)

١١٫٧٪

 

(ERC)

٤٧٫٩٪

 

(Tawazon)

٣٣٫٨٪

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

ملكية 
القلعة@ شركة 

 

 

٢٨٫٢٪

 

(Africa Railways)

٣٧٫٩٪

 

(Nile Logistics)

٢٠٫٠٪

 

(Gozour)

١٠٠٪

 

(Wafra)

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

 *قبل عمليات المبادلة
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و�ضبكات  النهري  النقل  م�ضروعات  نحو  الأنظار  تتوجه 
ا�ضتهالك  يف  كفاءة  اأكرث  باعتبارها  احلديدية  ال�ضكك 
الطاقة  اإمدادات  يف  امللحوظ  النق�ض  ملواجهة  الوقود، 
منظومة  اإقامة  على  القلعة  �ضركة  وتعمل  العامل.  حول 
متكاملة من امل�ضروعات ال�ضتثمارية القادرة على توفري 
باأ�ضعار  اجلودة  عالية  اللوجي�ضتي  والدعم  النقل  حلول 
ودعم  العاملي،  التحول  هذا  لتوظيف  �ضعًيا  منا�ضبة، 
م�ضاعي النمو املحلي والإقليمي، مع تذليل العقبات التي 

تعوق حركة التجارة البينية يف اأفريقيا.
احلديدية  ال�ضكك  قطاع  يف  القلعة  ا�ضتثمارات  وتتميز 
طفرة  حتقيق  يف  للم�ضاهمة  حمدودة  غري  باإمكانيات 
النقل  تكلفة  لرتفاع  نظًرا  باأفريقيا،  هائلة  اقت�ضادية 
تكلفة  ت�ضل  حيث  امل�ضتويات  اأعلى  اإىل  اأفريقيا  �ضرق  يف 
اأمريكي  دولر   0.13 اإىل  اأوغندا  اإىل  كينيا  من  النقل 
النقل الربي  لكل طن / كم ب�ضبب العتماد املكثف على 
بال�ضاحنات، يف حن اأن النقل بوا�ضطة ال�ضكك احلديدية 
�ضرق  النقل يف  تكلفة  ي�ضاهم يف خف�ض حوايل 35% من 
اأفريقيا اعتماًدا على كفاءة الت�ضغيل ومعدلت ا�ضتهالك 
الوقود، وهو ما ينعك�ض اإيجابًيا على امل�ضروعات ال�ضناعية 
والتجارية والزراعية بقدر ما يرجع بالفائدة املبا�ضرة على 

خمتلف ال�ضرائح ال�ضتهالكية. 

قطاع النقل والدعم اللوجيستي
نبذة عامة

ملحوظة  طفرة  القلعة  �ضركة  ا�ضتثمارات  وحققت 
النقل  جمالت  يف  املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات  مدار  على 
النهري والدعم اللوجي�ضتي واإدارة املوانئ النهرية، حيث 
التي طراأت على  الكلية  التطورات  ال�ضركة من  ا�ضتفادت 
امل�ضهد القت�ضادي يف ال�ضوق امل�ضري على خلفية التوجه 
احلكومي نحو حترير اأ�ضعار الطاقة وخف�ض الدعم ب�ضورة 
واجتاه  الوقود  تكلفة  ارتفاع  عليه  يرتب  مما  تدريجية، 
لأن�ضطة  العملية  البدائل  درا�ضة  اإىل  وامل�ضانع  ال�ضركات 

النقل وال�ضحن.
لقد اأ�ضبحت م�ضروعات النقل النهري الختيار الأمثل 
لنقل الب�ضائع، حيث تتفوق بجدارة على �ضاحنات النقل 
الربي من حيث كفاءة ا�ضتهالك الوقود ف�ضاًل عن كونها 
�ضديقة للبيئة، علًما باأن قدرة البارج الواحد تعادل حمولة 

45 �ضاحنة بربع العادم فقط.
بها  حتظى  التي  القت�ضادية  املميزات  جانب  واإىل 
تتميز  النهري،  والنقل  احلديدية  ال�ضكك  م�ضروعات 
هذه امل�ضروعات بالنخفا�ض امللحوظ يف معدل انبعاثات 
با�ضتخدام  التقليدية  النقل  باأن�ضطة  مقارنة  الكربون 

ال�ضاحنات الربية.

العضو المنتدب لقطاع النقل

قبل ان�ضمامه ل�ضركة القلعة كان كرمي �ضادق الع�ضو املنتدب لل�ضركة العربية 
وجنح  م�ضر.  يف  الكربى  املبا�ضر  ال�ضتثمار  �ضركات  اإحدى  وهي  لال�ضتثمار 
�ضادق يف اإعادة جزء كبري من ا�ضتثمارات ال�ضركة والتي تقدر بنحو 500 مليون 
جنيه )91 مليون دولر اأمريكي( اإىل امل�ضاهمن يف �ضكل اأرباح وعمليات اإعادة 
�ضراء لالأ�ضهم. كما عمل �ضادق بالبنك التجاري الدويل والبنك العربي حيث 
الئتمان.  خماطر  وتقييم  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  جمال  يف  وا�ضعة  خربة  اكت�ضب 
ح�ضل كرمي �ضادق على �ضهادة املاج�ضتري يف الأوراق املالية الدولية وال�ضتثمار 

والتمويل من جامعة ريدينج باململكة املتحدة.
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اإلدارة العليا
 

شركة نايل لوجيستيكس
�للو�ء ماجد فرج

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة 
لوسائل النقل | نايل لوجيستيكس

شركة أفريكا ريل وايز
تيتا�س نايكوين 

 رئيس مجلس اإلدارة 

كارلو�س �أندريد 
 الرئيس التنفيذي 

سبتمبر 2006
تاأ�شي�س �شركة نايل لوجي�شتيك�س

لوجي�ضتيك�ض  نايل  بتاأ�ضي�ض  القلعة  �ضركة  قامت 
النقل  القلعة يف قطاع  التي تعد باكورة ا�ضتثمارات 

والدعم اللوجي�ضتي.

ديسمبر 2009
�لقلعة تبد�أ �ال�شتثمار يف �شكك حديد 

ريفت فايل
اأ�ضهم �ضركة �ضيلتام ريل  القلعة ت�ضري ح�ضة من 
ريفت  حديد  �ضكك  يف  الرئي�ضي  )امل�ضاهم  وايز 

فايل(.

يوليو 2011
جذب ��شتثمار�ت جديدة مل�شروعات �لنقل 

�ل�شديقة للبيئة 
ال�ضتثمار  وبنك   DEG الأملانية  ال�ضتثمار  موؤ�ض�ضة 
الأوروبي ي�ضخان ا�ضتثمارات بقيمة 21 مليون دولر 
اأمريكي يف م�ضروعات النقل النهري التابعة ل�ضركة 

القلعة.

يوليو 2013
ريفت فايل ت�شتكمل حتديث تقنيات 

ت�شغيل �ل�شكك �حلديدية
بقيمة  عقود  تاأمن  عن  فايل  ريفت  �ضركة  اأعلنت 
800 مليون �ضيلينغ كيني لتحديث تقنيات الت�ضغيل 
لتت�ضمن تقنيات الر�ضد والتحكم يف القطارات عرب 

القمر ال�ضناعي. 

يوليو 2013
�شركة ريفت فايل ت�شتكمل ت�شييدخطوط 

جديدة بطول 73 كم 
اأعلنت �ضركة ريفت فايل عن انتهائها من اإن�ضاء 73 
كم يف خط ال�ضكك احلديدية اجلديد بن مومبا�ضا 
دولر  مليون   20 تبلغ  ا�ضتثمارية  بتكلفة  ونريوبي 

اأمريكي.

فبراير 2014
�ل�شركة �لوطنية �لقاب�شة لو�شائل �لنقل 

تطلق ن�شاط ��شتثماري جديد لنقل 
�حلاويات 

ال�ض���ركة الوطني���ة القاب�ض���ة لو�ض���ائل النق���ل تطلق 
ب���ن  ن�ض���اط ا�ض���تثماري جدي���د لنق���ل احلاوي���ات 
مين���اء بور�ض���عيد ومين���اء �ض���رق التفريع���ة م���روًرا 
بقن���اة اخلدم���ات املالحي���ة التابعة لقناة ال�ض���وي�ض 

با�ضتخدام البارجات املائية.

أبريل 2014
�شركة �أفريكا ريل و�يز ت�شرتي ح�شة 

�إ�شافية ب�شركة ريفت فايل 
قامت �ضركة اأفريكا ريل وايز ب�ضراء ح�ضة اإ�ضافية 
قدرها 34% من اأ�ضهم �ضركة ريفت فايل يف �ضفقة 
ا�ضتثمارية بلغت قيمتها 37.8 مليون دولر اأمريكي 
لرتفع ح�ضة اأفريكا ريل وايز يف �ضركة ريفت فايل 

اإىل %85.

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

مليون جم

5.9

إيرادات قطاع النقل 
خال عام 2013

527.5

صافي إيرادات السكك الحديدية 
)سنت أمريكي لكل طن / كم(

بارجات النقل النهري التي دخلت الخدمة

الوزن النسبي من إجمالي اإليرادات
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شركة نايل 
لوجيستيكس

تعمل �ض���ركة نايل لوجي�ض���تيك�ض عل���ى توظيف املميزات 
التناف�ض���ية الفري���دة لنه���ر الني���ل، بغر����ض اإقامة اأكرب 
�ضبكة متكاملة من م�ض���روعات النقل النهري – املوفرة 
الدع���م  خدم���ات  وتق���دمي   – الوق���ود  ا�ض���تهالك  يف 
اللوجي�ض���تي واإدارة املوان���ئ النهرية خلدمة العمالء من 
�ض���ركات ال�ض���ترياد والت�ض���دير وغريهم من اأ�ضحاب 
امل�ض���روعات الزراعية وال�ض���ناعية يف م�ضر وال�ضودان 

وجنوب ال�ض���ودان.
وتعم���ل ال�ض���ركة عل���ى توف���ري اأعل���ى معاي���ري اخلدمة 
للعم���الء م���ن خالل اأرب���ع �ض���ركات فرعي���ة تابعة، وهي 
�ض���ركة ناي���ل كارجو، وال�ض���ركة الوطني���ة لإدارة املوانئ 
النهرية، و�ض���ركة ك���ري مارين، و�ض���ركة اأ�ض���طول للنقل 

ال���ربي.
جذب  يف  لوجي�ضتيك�ض  نايل  �ضركة  جنحت  وقد 
ا�ضتثمارات راأ�ضمالية قدرها 134 مليون جنيه حتى الآن 
ال�ضودان،  وجنوب  وال�ضودان  م�ضر  يف  عملياتها  لدعم 
بقيمة  اإ�ضافية  ا�ضتثمارات  بتاأمن  القلعة  �ضركة  وقامت 
ت�ضمل  الأمريكية  اأوبيك  موؤ�ض�ضة  من  دولر  مليون   150
من  امل�ضرية  للم�ضروعات  خم�ض�ضة  دولر  مليون   15

خالل ال�ضركة الوطنية القاب�ضة لو�ضائل النقل.
�شركة نايل كارجو: تقوم ال�ضركة بت�ضغيل اأ�ضطول 
من  املالحي  املجرى  بطول  النهري  النقل  بارجات 
اإىل توفري  اأ�ضوان، بالإ�ضافة  الإ�ضكندرية ودمياط حتى 

البحرية. باملوانئ  ال�ضحن والتفريغ  اأن�ضطة 
�ل�شرك��ة �لوطني��ة الإد�رة �ملو�ن��ئ �لنهري��ة: 
والتفري���غ  ال�ض���حن  خدم���ات  تق���دمي  يف  تتخ�ض����ض 
والتخزي���ن با�ض���تخدام جمموع���ة م���ن املوان���ئ النهرية 

بطول املجرى املالحي لنهر النيل يف م�ض���ر.
�شرك��ة جن��وب �ل�ش��ود�ن للنقل �لنه��ري: تقوم 
ال�ض���ركة بت�ض���غيل اأ�ض���طول بارج���ات النق���ل النهري يف 

جنوب   ال�ض���ودان.

�شركة  ا ح�ضة ن�ضبتها 28% يف  اأي�ضً ال�ضركة  ومتتلك 
توفري خدمات  املتخ�ض�ضة يف  للنقل �لربي  �أ�شطول 
النقل  م�ضروعات  مع  تتكامل  التي  اللوجي�ضتي  الدعم 

النهري.

تطور أنشطة الشركة
نايل  �ضركتي  خالل  من  امل�ضرية  الأن�ضطة  اأثمرت 
حتقيق  عن  النهرية  املوانئ  لإدارة  والوطنية  كارجو 
 ،2013 عام  خالل  جم  مليون   25.8 بقيمة  اإيرادات 
حجم  تراجع  نتيجة   %44 بن�ضبة  �ضنوي  انخفا�ض  وهو 
ال�ضحنات املنقولة بن�ضبة 83% تقريبا اإىل 42.9 مليون 
العام  خالل  كم   / طن  مليون   246.8 من  كم   / طن 
تقليل  نحو  الإدارة  توجه  اإىل  ذلك  ويرجع  املا�ضي. 
من  اخل�ضائر  تقلي�ض  اأجل  من  البارجات  عمليات 
جانب  اإىل  املربحة،  غري  الوجهات  بن  النقل  اأن�ضطة 
من  الأول  الربع  يف  الت�ضغيلية  للعمليات  التام  التوقف 
بالأهو�ضة  ال�ضيانة  اأعمال  لإجراء  اجلاري  العام 

النيلية. 
الإيرادات  انخفا�ض  اإىل  القرار  هذا  اأدى  وقد 
ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  النتائج  حت�ضن  مع 

والفوائد والإهالك وال�ضتهالك.
ال�ضرائب  قبل خ�ضم  الت�ضغيلية  وانخف�ضت اخل�ضائر 
جم  مليون   30.8 اإىل  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد 
خالل عام 2013، مقابل 45.6 مليون جم خالل العام 
التحميل  باأعمال  التو�ضع  خلفية  على  وذلك  ال�ضابق، 
خف�ض  جانب  اإىل  اجلذابة  الربحية  ذات  والتفريغ 
مليون   11.6 اإىل  والإدارية  العمومية  امل�ضروفات 
ت�ضاعف  اإىل  بالإ�ضافة  جم،  مليون   19.5 مقابل  جم 
تاأجري  مثل  الت�ضغيلية  غري  الأن�ضطة  من  العائدات 

البارجات لأطراف اأخرى مقابل 1.6 مليون جم.
)الون�ض  والتفريغ  التحميل  خدمات  تقدمي  مت  وقد 

من  اأ�ضبحت  حيث   2012 عام  اأواخر  يف  العائم( 
لزيادة  نظًرا  للقطاع  الرئي�ضية  والربح  الدخل  م�ضادر 
ارتفاع ربحيتها.  اإىل جانب  الطلب على هذه اخلدمات 
العائم  الون�ض  با�ضتخدام  املتداولة  الب�ضائع  حجم  وبلغ 
اأن ي�ضل  األف طن خالل عام 2013، ومن املتوقع   175
حجم الب�ضائع املتداولة اإىل اأكرث من مليون طن خالل 

عام اأو اثنن.
تتوقع اإدارة ال�ض���ركة اأن ت���زداد جاذبية النقل النهري 
باعتباره الو�ض���يلة الأمثل من حيث الكفاءة القت�ضادية 
والت�ض���غيلية مقارن���ة بالنق���ل الربي، وخا�ض���ة مع اجتاه 
احلكوم���ة امل�ض���رية اإىل اإلغ���اء الدع���م تدريجًي���ا ع���ن 
ال�ض���ولر، مم���ا يرت���ب علي���ه زي���ادة مع���دلت ت�ض���غيل 

لل�ض���ركة. البارجات النهرية  اململوكة  
و انطلقت اأعم���ال �شركة جنوب �ل�ش��ود�ن للنقل 
�لنه��ري خالل الن�ض���ف الثاين من عام 2012، ولذلك 
ل توجد اأ�ض����ض ملقارنة اأداء ال�ضركة بالعام املايل 2013 
كاماًل. �ضهدت اإيرادات ال�ض���ركة زيادة �ضنوية ملحوظة 
خ���الل الربع���ن الأول والث���اين م���ن ع���ام 2013 مقابل 
الن�ض���ف الث���اين من ع���ام 2012، حيث بداأت ال�ض���ركة 
زيادة اأ�ض���عار خدمة النقل النه���ري ملواكبة جتاوز حجم 
الب�ض���ائع املنقول���ة ق���درة بارج���ات ال�ض���ركة، علًما باأن 
ال�ض���ركة قامت بزيادة م�ض���افة رح���الت النقل اإىل اأكرث 

م���ن تقدي���رات الإدارة لع���ام 2013.
وق���د تاأثرت نتائ���ج الربع الأخري بال�ض���طرابات التي 
ت�ض���هدها جنوب ال�ض���ودان مما اأدى اإىل انقطاع اأعمال 

ال�ض���ركة خالل تلك الفرة. 
وق���د مت تاأجيل برنامج اإع���ادة التاأهيل اإىل عام 2014 
اأو ما بعده، نظرًا لتاأخر ال�ض���ركة يف الو�ضول اإىل ت�ضوية 
 (FMO) والتنمي���ة  للتموي���ل  الهولندي���ة  املوؤ�ض�ض���ة  م���ع 

للح�ض���ول على قر�ض بقيمة 10 مليون دولر.

تقوم شركة نايل لوجيستيكس بتوفير خدمات نقل 
وشحن البضائع للمشروعات الصناعية والزراعية في 

مصر والسودان وجنوب السودان

مصر  |  السودان  |  جنوب السودان
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اأفريكا ريل وايز امل�ضاهم الرئي�ضي يف �ضركة  تعد �ضركة 
ح�ضري  امتياز  �ضاحبة  وهي  فايل،  ريفت  حديد  �ضكك 
مدته 25 عاًما لإدارة ال�ضبكة القومية لل�ضكك احلديدية 
على  مومبا�ضا  ميناء  بن  تربط  التي  واأوغندا  كينيا  يف 
كامبال  الأوغندية  والعا�ضمة  بكينيا  الهندي  املحيط 
بطول 2.352 كم، وذلك مرورًا باملناطق الداخلية يف كل 

من كينيا واأوغندا.
قامت �ضركة اأفريكا ريل وايز يف الن�ضف الأول من عام 
2014 ب�ضراء ح�ضة اإ�ضافية قدرها 34% من اأ�ضهم �ضركة 
ببور�ضة  املدرجة  تران�ضن�ضوري  �ضركة  من  فايل  ريفت 
الأ�ضا�ضية،  البنية  م�ضروعات  يف  واملتخ�ض�ضة  نريوبي 
ب�ضركة ريفت  وايز  ريل  اأفريكا  �ضركة  بلغت ح�ضة  حيث 
فايل 85%، ويعك�ض ذلك التزام ال�ضركة مبوا�ضلة تطوير 
القلعة  �ضركة  باأن  علًما  احليوي،  احلديدية  ال�ضكة  خط 
بداأت منذ عامن تنفيذ برنامج اإعادة التاأهيل املخطط 
ا�ضتثمارية 287 مليون  بتكلفة  تنفيذه على ثالث مراحل 
التنفيذية  الإدارة  مع  بالتن�ضيق  وذلك  اأمريكي  دولر 
بامل�ضروع.   املحلين  ال�ضركاء  وكذلك  فايل  ريفت  ل�ضركة 
فعلى مدار 26 �ضهًرا منذ انطالق برنامج اإعادة التاأهيل 
وا�ضتعانت  دولر  مليون   126 با�ضتثمار  ال�ضركة  قامت 
مع  احلديدية  ال�ضكك  خطوط  ت�ضغيل  تقنيات  باأحدث 
الطاقة  وزيادة  النقل  خلطوط  الأ�ضا�ضية  البنية  اإحالل 
ال�ضتيعابية، ف�ضاًل عن تنمية مهارات الت�ضغيل والإدارة 

بن فريق العمل الذي يربو حالًيا على 2400 موظف.

املتهالكة  الأجزاء  جتديد  من  فايل  ريفت  انتهت  وقد 
مومبا�ضا  بن  يربط  الذي  احلديدية  ال�ضكك  بخط 
وافتتاح  تاأهيل  باإعادة  كذلك  وقامت  كينيا،  يف  ونريوبي 
اخلط املمتد بطول 500 كم بن تورورو وجولو يف �ضمال 
ال�ضركة  وقامت  عاًما.   20 قرابة  دام  توقف  بعد  اأوغندا 
واأنظمة  ال�ضناعي  القمر  عرب  التحكم  تقنيات  بتوظيف 
ت�ضريع  اإىل  اأدى  مما  القطارات  بجميع  املبا�ضر  الر�ضد 
 6 مومبا�ضا مبعدل  وميناء  نريوبي  بن  القطارات  حركة 

�ضاعات.

تطور أنشطة الشركة
خالل  دولر  مليون   71.2 ال�ضركة  اإيرادات  بلغت 
وتراجعت   .%5.1 مبعدل  �ضنوًيا  منًوا  وهو   ،2013 عام 
املايل  العام  ريفت فايل عن  ل�ضركة  الت�ضغيلية  اخل�ضائر 
2013 حيث بلغت 3.9 مليون دولر مقابل خ�ضائر قدرها 

9.9 مليون دولر يف عام 2012.

�ملوؤ�شر�ت �لرئي�شية للربع �الأخري / �لعام �ملايل 
2013

زيادة 40% يف حجم اأعمال النقل بالطن / كم خالل 	•
ال�ضهري  باملتو�ضط  مقارنة   2013 دي�ضمرب  �ضهر 
خالل عام 2012، مع زيادة طاقة اجلر مبعدل %18 
يف الربع الأخري من عام 2013 مقارنة بنف�ض الفرة 

من العام ال�ضابق.

أفريكا ريل وايز

تراجع ملحوظ بن�ضبة 27% يف مدة التوقف وانخفا�ض 	•
معدل احلوادث / كيلو مر بن�ضب 38% بف�ضل برنامج 

تاأهيل الق�ضبان وحت�ضن معايري الأمن وال�ضالمة.
�ضارك الرئي�ض الأوغندي يوري مو�ضيفني يف احتفالية 	•

خط  تاأهيل  اإعادة  بربنامج  الأوىل  املرحلة  ت�ضغيل 
 500 بطول  – باكاوا�ض‹‹ املمتد  – جولو  ››تورورو 
كم خالل �ضهر نوفمرب 2013. وت�ضتعد ال�ضركة لتنفيذ 
لزيادة  التاأهيل  اإعادة  برنامج  من  الثانية  املرحلة 

قدرته ال�ضتيعابية لعمليات النقل.
ال�ضركة 	• من  قاطرة جديدة   20 �ضراء  ال�ضركة  تعتزم 

يوليو  يف  الأوىل  الدفعة  ا�ضتالم  مع   GE الأمريكية 
اأ�ضطول  مل�ضاعفة  فايل  ريفت  خطة  �ضمن   2014

القاطرات احلايل يف نهاية 2014.
�ضفلية 	• ممرات  ت�ضعة  ت�ضييد  باإعادة  ال�ضركة  قامت 

متهدمة يف جينجا خالل عام 2013 وهو ما اأثمر عن 
القطارات حالًيا  تعمل  الرانزيت حيث  تقليل فرات 
دورية  تبديالت  لإجراء  حاجة  دون  م�ضتمرة  ب�ضورة 

لتقليل الأحمال مثلما كان لزًما يف ال�ضابق.

تعمل شركة أفريكا ريل وايز مع شركة ريفت فالي 
على تنفيذ خطة إعادة التأهيل بقيمة استثمارية بلغت 

287 مليون دوالر أمريكي

كينيا | أوغندا
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عاء العفيفي

وفرة  من  ال�ضتفادة  تعظيم  اإىل  القلعة  �ضركة  تهدف 
ومنطقة  الأفريقية  القارة  باأ�ضواق  الطبيعية  املوارد 
متكاملة  ا�ضتثمارية  منظومة  بناء  عرب  الأو�ضط،  ال�ضرق 
مل�ضانع  املحاجر  اإدارة  ت�ضمل  متعددة  جمالت  يف 
الأ�ضمنت، وت�ضنيع مواد البناء ال�ضديقة للبيئة، وتوفري 
الطلب املحلي والعاملي على كربونات الكال�ضيوم املطابق 

قطاع التعدين
نبذة عامة

ال�ضناعية  الدولية، وغريها من اخلامات  للموا�ضفات 
ذات القيمة امل�ضافة.

اإيل  التعدين  بقطاع  القلعة  ا�ضتثمارات  وتهدف 
املنفعة  تعظيم  يف  الأو�ضط  وال�ضرق  اأفريقيا  دول  دعم 
القت�ضادية عرب اإنتاج املواد ذات القيمة امل�ضافة لتلبية 

احتياجات ال�ضوق املحلي والعاملي.

العضو المنتدب لقطاع التعدين

Gold- 2006، عمل عالء العفيفي ب�ضركة  ببل ان�ضمامه ل�ضركة القلعة يف عام
الطبيعية  واملوارد  وال�ضتحواذ  الدمج  فرق  مع  لندن  يف   man Sachs & Co
وقدم  ال�ضتثمارية  ال�ضفقات  من  الكثري  يف  العفيفي  و�ضارك  وال�ضناعية. 
الديون  وتن�ضيق  التمويل  واأن�ضطة  وال�ضتحواذ  الدمج  اأن�ضطة  يف  ال�ضت�ضارات 
 Mittal Steel، منهم  البارزين  العمالء  من  للعديد  الدفاعية  والأن�ضطة 
 Petrolplus، Saint-Gobain، British Petroleum، Shell، British Gas،
InterGen، MOL، SAS، ICI، و�ضينما اأوديون. بداأ عالء العفيفي حياته املهنية 
وهو  العربي،  العامل  يف  الرائد  ال�ضتثمار  بنك  هريمي�ض،  املالية  املجموعة  مع 
واإدارة  القت�ضاد  يف  البكالوريو�ض  �ضهادة  ويحمل   (CFA) معتمد  مايل  حملل 
الأعمال من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة و�ضهادة املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال 
من  والتنظيمية(  الإ�ضراتيجية  والإدارة  التمويل  �ضيا�ضات  على  الركيز  )مع 

كلية وارتون لالأعمال بالوليات املتحدة الأمريكية.
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اإلدارة العليا
 

شركة أسكوم
فايز جري�س

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 

أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات
بول ود و�رد

 الرئيس التنفيذي 

مارس 2009
�أ�شكوم تفتتح م�شنع كربونات �لكال�شيوم 

وفًقا الأحدث �ملعايري �لدولية 
قامت ال�ضركة بافتتاح م�ضنع كربونات الكال�ضيوم يف 
حمافظة املنيا التي حتظى باأف�ضل م�ضتودعات احلجر 
اجلريي حول العامل. تبلغ الطاقة الإنتاجية للم�ضنع 
180 األف طن �ضنوًيا، وتبلغ التكلفة ال�ضتثمارية 21.81 

مليون دولر اأمريكي )20 مليون يورو(.

أكتوبر 2009
تاأ�شي�س �أ�شكوم بري�شيو�س ميتالز حتت 

مظلة �شركة �أ�شكوم
لت�ضبح  ميتالز  بري�ضيو�ض  اأ�ضكوم  �ضركة  تاأ�ض�ضت 
كياًنا موحًدا لالأن�ضطة ال�ضتك�ضافية التي متار�ضها 

ال�ضركة.

أغسطس 2010
�أ�شكوم بري�شيو�س ميتالز ت�شتحوذ على 

 gMa ح�شة يف �شركة
�ضركة اأ�ضكوم ت�ضتحوذ على ح�ضة الأقلية يف �ضركة 
ببور�ضة  املدرجة  الربيطانية   GMA Resources
واإنتاج  ا�ضتك�ضاف  جمال  يف  واملتخ�ض�ضة  لندن 
الذهب، من خالل �ضركة اأ�ضكوم بري�ضيو�ض ميتالز.

مارس 2011
�أعمال  تبد�أ  ميتالز  بري�شيو�س  �أ�شكوم 

 �لتنقيب يف �متياز دي�س مونتني 
�ضركة اأ�ضكوم بري�ضيو�ض ميتالز تبداأ اأعمال احلفر يف 
امتياز ››دي�ض مونتن‹‹ الواقع على م�ضاحة 408 كم 
مربع مبنطقة اأ�ضو�ضا يف غرب اأثيوبيا، حيث اأظهرت 
غنية  م�ضاحات  وجود  الأولية  العينات  حتليل  نتائج 
حتقيق  فر�ض  يعزز  مما  النفي�ضة  واملعادن  بالذهب 

اكت�ضاف اقت�ضادي هام بهذه المتيازات.

فبراير 2012
موؤ�شر�ت �إيجابية مب�شروعات ��شتك�شاف 

�لذهب يف �المتياز�ت �الأثيوبية 
ملوؤ�ضرات  تتو�ضل  ميتالز  بري�ضيو�ض  اأ�ضكوم  �ضركة 
اإيجابية يف م�ضروعات التنقيب عن الذهب بامتياز 

اأ�ضو�ضا الواقع يف غرب اأثيوبيا.

سبتمبر 2012
�أ�شكوم لت�شنيع �لكيماويات و�لكربونات 

حت�شل على متويل جديد 
والكربونات  الكيماويات  لت�ضنيع  اأ�ضكوم  �ضركة 
حت�ضل على قر�ض بقيمة 7.3 مليون دولر اأمريكي 
من اأجل ت�ضريع وترية الإن�ضاء بخط الإنتاج الثاين 

مل�ضاعفة قدرة الطحن بال�ضركة.

سبتمبر 2012
�شركة جال�س روك تبد�أ ت�شغيل خط 

�الإنتاج �لثاين 
الزجاجي  ال�ضوف  اإنتاج  تبداأ  روك  جال�ض  �ضركة 
يف  امل�ضاهمة  اأجل  من  �ضنوًيا  طن  األف   50 بطاقة 

تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة.

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

الوزن النسبي من إجمالي اإليرادات

15.9
مليون دوالر

إيرادات شركة أسكوم لتصنيع 
الكاربونات والكيماويات

523.9
مليون جم

إيرادات قطاع التعدين
عام 2013

9

دول تمثل النطاق الجغرافي 
لشركة أسكوم
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التعدين
ال�ضركات  اإحدى  من  التحول  يف  اأ�ضكوم  �ضركة  جنحت 
�ضركة  اإىل  البناء  مواد  قطاع  يف  ال�ضغرية  اخلدمية 
لرمال  املنتجة  المتيازات  من  عدد  يف  تتحكم  قاب�ضة 
التي  اخلام  املواد  من  وغريها  البناء  وح�ضى  ال�ضيليكا 
تخدم قطاع الإن�ضاءات، وذلك �ضعًيا للتو�ضع على نطاق 
اأكرب من توريد املواد اخلام اإىل م�ضانع الأ�ضمنت فقط. 
وتقوم ال�ضركة حالًيا باإدارة عدد من املحاجر ال�ضغرية 
يف م�ضر اإىل جانب امتالك �ضركة متخ�ض�ضة يف اإنتاج 

مواد البناء ب�ضوق اجلزائر.

الثمينة المعادن 
لتوحيد  ميتالز  بري�ضيو�ض  اأ�ضكوم  �ضركة  تاأ�ض�ضت 
املعادن  واإنتاج  ا�ضتك�ضاف  جمال  يف  اأ�ضكوم  اأن�ضطة 
المتيازات  من  باثنن  حالًيا  ال�ضركة  وتعمل  الثمينة. 
 – اأويرو جودير  – 402 كم مربع /  الأثيوبية )اأ�ضو�ضا 
يف�ضله  ل  ال�ضودان  يف  اآخر  وامتياز  مربع(،  كم   1000
الأزرق  )النيل  الدولية  احلدود  اإل  اأ�ضو�ضا  امتياز  عن 
– 3000 كم مربع(، فيما يعك�ض ثقة ال�ضركة يف فر�ض 

حتقيق اكت�ضاف واعد بتلك املنطقة.

الصناعية الخامات 
كربونات  لإنتاج  جديد  م�ضنع  باإن�ضاء  ال�ضركة  قامت 
المتيازات  من  مقربة  على   ،2009 عام  يف  الكال�ضيوم 
املتزايد  الطلب  لتلبية  �ضعًيا  م�ضر،  �ضعيد  يف  املنتجة 
�ضناعة  يف  رئي�ضي  مكون  باعتبارها  املادة  تلك  على 
وتقوم  والكيماويات.  والدهانات  والورق  البال�ضتيك 
واخلليج  اآ�ضيا  اأ�ضواق  اإىل  اإنتاجها  بت�ضدير  ال�ضركة 

الالتينية. واأمريكا  واأفريقيا 
ومن جانب اآخر، بداأت �ضركة جال�ض روك للمواد العازلة 
ت�ضدير ال�ضوف ال�ضخري اإىل عدد من الأ�ضواق الرئي�ضية 
يف اأوروبا و�ضمال اأفريقيا وجمل�ض التعاون اخلليجي وتركيا 
عقب افتتاح م�ضنعها يف مايو 2012 بتكلفة ا�ضتثمارية 70 
مليون دولر. وبداأت ال�ضركة اإنتاج ال�ضوف الزجاجي يف 
نوفمرب 2012 ليتوزع الإنتاج ال�ضنوي بواقع 30 األف طن من 

ال�ضوف ال�ضخري و20 األف طن من ال�ضوف الزجاجي.

إدارة المحاجر
جنحت اأ�ضكوم يف التحول اإىل اأكرب �ضركة متخ�ض�ضة 
و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  مبنطقة  املحاجر  اإدارة  يف 
اأفريقيا على مدار العقد املا�ضي، وتقوم ال�ضركة بتوفري 
التي  اخلام  املواد  من  �ضنوًيا  طن  مليون   40 من  اأكرث 
اأن�ضطة  حتتاجها �ضركات وم�ضانع الأ�ضمنت، من خالل 

اإدارة املحاجر يف م�ضر وال�ضودان.

تطور أنشطة الشركة
خ�ضم  قبل  ت�ضغيلية  اأرباًحا  ال�ضركة  اأن�ضطة  حققت 
بقيمة  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب 
 3.8 بقيمة  ت�ضغيلية  خ�ضائر  مقابل  جم  مليون   21.1
حت�ضن  اإىل  ذلك  ويرجع   .2012 عام  خالل  جم  مليون 
تنمية  وكذلك  م�ضر   يف  املحاجر  اإدارة  ن�ضاط  ربحية 
الكال�ضيوم  كربونات  لت�ضنيع  اأ�ضكوم  �ضركة  عمليات 

والكيماويات.

كربونات  لتصنيع  أسكوم  شركة 
الكالسيوم

كربونات  لت�ضنيع  اأ�ضكوم  �ضركة  اإيرادات  بلغت 
خالل  دولر  مليون   15.9 والكيماويات  الكال�ضيوم 
و�ضاحب   .%11.4 مبعدل  �ضنوي  منو  وهو   ،2013 عام 
ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  منو  ذلك 
لتبلغ   %27.4 مبعدل  وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد 
بتح�ضن  الفرة، مدعوًما  نف�ض  3.7 مليون دولر خالل 
الذي  اجلديد  الإنتاج  خط  وت�ضغيل  الإنتاجية  الكفاءة 
ال�ضركة  اآلف طن �ضهرًيا، والذي بداأت   5 يعمل بطاقة 
الثاين من عام 2013. جتدر  الربع  ت�ضجيل مبيعاته يف 
الطحن  ملحطة  التجريبي  الت�ضغيل  اإرجاء  اإىل  الإ�ضارة 
ال�ضركة  اأن  ال�ضيا�ضية غري  الرطب ب�ضبب ال�ضطرابات 
اأكتوبر  بحلول  اجلديدة  الطحن  حمطة  ت�ضغيل  تعتزم 
لت�ضنيع  اأ�ضكوم  ب�ضركة  الطحن  طاقة  لرتفع   2014
طن  األف   120 من  والكيماويات  الكال�ضيوم  كربونات 

�ضنوًيا اإىل 240 األف طن �ضنوًيا.

شركة جاس روك للمواد العازلة
العازلة  للمواد  روك  جال�ض  �ضركة  اإيرادات  بلغت 
مقارنة   2013 عام  خالل  اأمريكي  دولر  مليون   3.7
ال�ضابق،  العام  خالل  اأمريكي  دولر  مليون  ب�0.7 
على  الربحية  حيز  الآن  حتى  تبلغ  مل  ال�ضركة  اأن  غري 
ت�ضنيع  خط  ت�ضغيل  ببدء  املرتبطة  التكاليف  خلفية 
وال�ضوف   )2012 نوفمرب  )افتتاح  الزجاجي  ال�ضوف 
ال�ضركة  وتعمل   .)2012 مايو  )افتتاح  ال�ضخري 
ا�ضتثمارات  جذب  خالل  من  الربحية  زيادة  على 
وتركيب  التحديث  اأعمال  لإجراء  جديدة  راأ�ضمالية 
الأعمال  بع�ض  اإ�ضناد  مع  اجلديدة  واملعدات  الآلت 
اأخرى  ناحية  ومن  الفنية.  ال�ضت�ضارات  وكالت  لأبرز 
ب�ضراء   2013 عام  من  الأخري  الربع  يف  ال�ضركة   قامت 
ل�ضراء  تخطط  كما   (Stitching machine) 
على  كذلك  ال�ضركة  وتعمل   .(Piping machine)
العربي من  اأ�ضواق اخلليج  املبا�ضر يف  تواجدها  تر�ضيخ 

اأن�ضطة ت�ضويق منتجاتها بتلك الأ�ضواق. خالل تنمية 

أسكوم

شركة أسكوم بريشيوس ميتالز
لأهداف  وفقا  ميتالز  بري�ضيو�ض  اأ�ضكوم  �ضركة  ت�ضري 
واملعادن  الذهب  واإنتاج  ل�ضتك�ضاف  املتكاملة  اخلطة 
يف  ال�ضتك�ضافية  المتيازات  من  اثنن  يف  الثمينة 
احلفر  اأعمال  تنفيذ  من  ال�ضركة  انتهت  )حيث  اأثيوبيا 
حتليل  نتائج  واأظهرت  مر  األف   47.7 م�ضافة  على 
اقت�ضادي  اكت�ضاف  حتقيق  اإمكانية  الأولية  العينات 
الأزرق  النيل  ولية  يف  اآخر  وامتياز  باملنطقة(  هام 
بال�ضودان. وياأتي ذلك بالتوازي مع املفاو�ضات اجلارية 
المتيازات  من  املزيد  يف  امل�ضاركة  حقوق  لكت�ضاب 
بلدان  من  وغريها  بال�ضودان  اجلذابة  ال�ضتك�ضافية 
تقرير  موؤخًرا  اأ�ضدرت  ال�ضركة  باأن  علًما  املنطقة، 
المتيازات  املعدنية )يف  املوارد  تقديرات  تف�ضيلي عن 
الأثيوبية( وت�ضري تقديرات التقرير اإىل و�ضول اإجمايل 
مليون   1.7 اإىل  المتيازات  بتلك  الذهب  احتياطي 

اأوقية بواقع 1.5 جرام للطن.

السوق  خارج  المحاجر  إدارة  نشاط 
المصري

التكامل  اأ�ضمنت  م�ضنع  مع  ال�ضركة  عقد  انتهاء  اأدى 
اإىل  الإمارات  يف  الت�ضغيلية  وال�ضعوبات  ال�ضودان  يف 
ال�ضوق  خارج  املحاجر  اإدارة  ن�ضاط  اإيرادات  انخفا�ض 
م�ضحوًبا   ،2013 عام  خالل   %35.9 مبعدل  امل�ضري 
ال�ضرائب  خ�ضم  قبل  ت�ضغيلية  خ�ضائر  بت�ضجيل 

والفوائد والإهالك وال�ضتهالك.

السوق  في  المحاجر  إدارة  نشاط 
المصري

ال�ضوق  يف  املحاجر  اإدارة  ن�ضاط  اإيرادات  بلغت 
امل�ضري 310.7 مليون جم خالل عام 2013، فيما يعد 
ارتفاًعا طفيًفا مبعدل 1.9%. وبلغت الأرباح الت�ضغيلية 
وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  خ�ضم  قبل 
عام  اأ�ضعاف  اأربعة  ميثل  ما  وهو  جم،  مليون   28.7
العوامل  اإىل جمموعة من  التح�ضن  ويرجع هذا   .2012
ال�ضتثنائية التي اأدت اإىل تقلي�ض ربحية ال�ضركة خالل 

عام 2012. 

تقوم شركة أسكوم حالًيا بإدارة عدد من المحاجر 
الصغيرة في مصر إلى جانب امتاك شركة 

الجزائر البناء بسوق  إنتاج مواد  متخصصة في 

  الجزائر  |  مصر  |  السودان  |  أثيوبيا  |  السعودية  |  سوريا
العراق  |  اإلمارات  |  عمان
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

شركة تنمية للتمويل 
متناهي الصغر

تاأ�ض�ض���ت �ض���ركة تنمية يف مار�ض 2009 بغر�ض توفري 
ال�ض���غر  متناهي���ة  للم�ض���روعات  والتموي���ل  القرو����ض 
وتلبية احتياجات �ض���ريحة وا�ض���عة من العمالء الذين 
م���ن خ���الل  امل�ض���ريف،  القط���اع  بتغطي���ة  ل يحظ���ون 
ل���ف جنيه اإىل 30  توف���ري قرو�ض يت���درج حجمها من اأ
ل���ف جني���ه. وقام���ت �ض���ركة القلع���ة يف يولي���و 2014  اأ
بالكتت���اب يف كام���ل اأ�ض���هم زي���ادة راأ�ض���مال �ض���ركة 
لت�ض���ل  جنيه  ملي���ون   15 قيمته���ا  ››تنمي���ة‹‹ البال���غ 

بذلك ح�ض���ة القلعة اإىل 70% مقابل 51% �ض���ابًقا. 
وحتظى �ض���ركة تنمي���ة مبقومات هائلة للنمو و�ض���ط 
املناخ الراهن مب�ض���ر، ومن املتوقع اأن تلعب ال�ض���ركة 
دوًرا حمورًيا يف تنمية القت�ض���اد امل�ض���ري من خالل 
توف���ري روؤو�ض الأم���وال واحلل���ول املالية للم�ض���روعات 
القط���اع  ي�ض���ملهم  ل  الذي���ن  والأف���راد  ال�ض���غرية 

امل�ض���ريف الر�ض���مي. 
امل�ض���روعات  تنمي���ة يف متوي���ل  �ض���ركة  وتتخ�ض����ض 
حي���ث  ال�ض���غر،  متناهي���ة  وامل�ض���روعات  ال�ض���غرية 
اكت�ض���بت مكانة رائدة بال�ض���وق امل�ض���ري منذ ن�ضاأتها 
عام 2009. وو�ض���ل اإجمايل اإ�ض���دارات ال�ض���ركة اإىل 
م���ا يق���رب م���ن 2.1 ملي���ار جني���ه يف �ض���ورة قرو�ض 

ق�ض���رية الأج���ل ت�ض���ل مدته���ا اإىل 12 �ض���هًرا وذل���ك 
ل���ف عمي���ل، بينما بلغ  م���ن خالل م���ا يقرب من 350 اأ
الر�ض���يد القائ���م احلايل لل�ض���ركة 330 ملي���ون جنيه 
م���ع توقع���ات ارتفاع���ه اإىل 400 ملي���ون جني���ه بنهاية 
ه���ذا الع���ام. وبلغ �ض���ايف اأرب���اح ال�ض���ركة حوايل 15 
مليون جنيه خالل الن�ض���ف الأول من عام 2014، مع 
توقعات و�ض���ول اإجمايل الإ�ضدارات اجلديدة يف عام 

2014 اإىل م���ا يق���رب م���ن 650 ملي���ون جني���ه.
وتعت���زم ال�ض���ركة افتت���اح 16 فرًعا جدي���ًدا باأنحاء 
اجلمهوري���ة تعزي���ًزا ل�ض���بكتها املكونة م���ن 99 فرًعا، 
وذل���ك بغر����ض التو�ض���ع يف تق���دمي امل�ض���اندة والدعم 
يف  العم���الء  م���ن  اأك���رب  ل�ض���ريحة  والتمويل���ي  امل���ايل 
تعظي���م  عل���ى  ���ا  اأي�ضً ال�ض���ركة  تعم���ل  كم���ا  م�ض���ر. 
ال�ض���تفادة من �ض���بكة الفروع والنظ���م والعاملن من 
خ���الل تقدمي املزيد م���ن اخلدمات املالي���ة والتمويلية 
للعم���الء، اإذ يتواج���د ببع����ض فروعه���ا خدم���ة حتويل 
الأم���وال من خالل اأحد مقدم���ي هذه اخلدمة وكذلك 
اإىل  بالإ�ض���افة  املختلف���ة  الفوات���ري  �ض���داد  خدم���ات 
اعت���زام ال�ض���ركة اإ�ض���افة خدمات اأخ���رى مثل متويل 

امل�ض���روعات ال�ض���غرية وخدمات التاأجري التمويلي.
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فاينانس أنليميتدجالس وركس

الشركة المتحدة للمسابك

جراندفيو

 %31.8 قدرها  ح�ضة  ورك�ض  جال�ض  �ضركة  متتلك 
وهي  )�ض.م.م(  الزجاج  ل�ضناعة  م�ضر  �ضركة  يف 
العبوات  وت�ضدير  اإنتاج  �ضركات  كربى  من  واحدة 
كما  اأفريقيا.  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  الزجاجية 
�ضفنك�ض  �ضركة  اأ�ضهم  من   %59.7 ح�ضة  متتلك 
الزجاج  لإنتاج  جديدًا  م�ضنعًا  متتلك  والتي  للزجاج 
مليار   1.1 تبلغ  ا�ضتثمارية  بقيمة  م�ضر  يف  امل�ضطح 

اأمريكي(. جم )200 مليون دولر 
وتقوم م�ضروعات جال�ض ورك�ض باإمداد ال�ضوق املحلي 
والزجاج  الزجاجية  بالعبوات  اخلارجية  والأ�ضواق 

تنمية  �ضركة  يف  ح�ض�ضًا  اأنليميتد  فاينان�ض  متتلك 
املالية  فارو�ض  وجمموعة  ال�ضغر،  متناهي  للتمويل 
الرئي�ضي  مقره  يقع  متكامل  ا�ضتثمار  )بنك  القاب�ضة 
من  متكاملة  باقة  طرح  على  العمل  مع  بالقاهرة(، 
اخلدمات املالية يف مزيد من الأ�ضواق املبتدئة مبنطقة 
ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا. كما متتلك فاينان�ض اأنليميتد 
اإدارة  �ضركات  اإحدى  وهي  اإيجيبت  �ضفنك�ض  �ضركة 
ال�ضركات  يف  بال�ضتثمار  وتقوم  املبا�ضر  ال�ضتثمار 
ال�ضغرية واملتو�ضطة العاملة يف ال�ضوق امل�ضري، وذلك 

من خالل ح�ضتها يف بنك ال�ضتثمار فارو�ض.
وهي   2006 عام  املالية  فارو�ض  جمموعة  تاأ�ض�ضت 
اأنليميتد  فاينان�ض  ل�ضركة   ،  %53 بن�ضبة   مملوكة 
الإدارة  فريق  على  املتبقية  احل�ضة  تتوزع  بينما 
وت�ضمل  الدولين.  امل�ضتثمرين  اأبرز  من  وجمموعة 

للم�ضابك  املتحدة  لل�ضركة  الكلية  الإنتاجية  الطاقة  تبلغ 
وكانت  املن�ضهرة.  املعادن  من  �ضنويًا  طن  األف   45
ال�ضركة املتحدة للم�ضابك اإحدى �ضركات جمموعة اأ�ضيك 
وت�ضم   .2008 عام  اأواخر  يف  ف�ضلها  مت  حتى  القاب�ضة 
ال�ضركة املتحدة للم�ضابك اأ�ضوًل ت�ضمل 100% من اأ�ضهم 
و�ضركة  املعدنية  لل�ضناعات  العامرية  �ضركة  من  كل 

الإ�ضكندرية مل�ضبوكات ال�ضيارات.
بت�ضدير  املعدنية  لل�ضناعات  العامرية  �ضركة  وتقوم 
يف  ال�ضيارات  ت�ضنيع  �ضركات  اأبرز  اإىل  اإنتاجها  كامل 
الأ�ضواق الأوروبية، بينما تقوم �ضركة الإ�ضكندرية مل�ضبوكات 
ال�ضيارات بتوريد اإنتاجها اإىل �ضركات ال�ضيارات املحلية، 
كما تقوم باإنتاج جمموعة متنوعة من املنتجات امل�ضبوكة 

للبيع يف ال�ضوق املحلي والأ�ضواق العاملية. 

�ضركة  يد  على  القاب�ضة  جراندفيو  جمموعة  تاأ�ض�ضت 
بغر�ض  ال�ضتثمارين  ال�ضركاء  من  وجمموعة  القلعة 
قطاع   يف  املتميزة  ال�ضتثمارية  الفر�ض  من  ال�ضتفادة 
مليون   40 راأ�ضمالها  يتجاوز  ل  التي  املتو�ضطة  ال�ضركات 
اأنحاء ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال  اأمريكي يف خمتلف  دولر 

اأفريقيا، وتركيًزا على ال�ضوق امل�ضري. 
قطاعات  بن  جراندفيو  جمموعة  ا�ضتثمارات  وتتنوع 
والرعاية  والطباعة  والتغليف  التعبئة  منها  عديدة 
البرولية  واخلدمات  واملطاعم  واملن�ضوجات  ال�ضحية 

وت�ضنيع مواد البناء.

م�ضر  يف  ال�ضناعية  قاعدتها  من  م�ضتفيدة  امل�ضطح 
و�ضع  مع  الت�ضدير  اأن�ضطة  ت�ضهيل  يف  ت�ضاهم  والتي 
للمنتجات  وامل�ضدرين  املنتجن  �ضدارة  يف  ال�ضركة 

باملنطقة. الزجاجية 
ح�ضة  على  الزجاج  ل�ضناعة  م�ضر  �ضركة  وت�ضتحوذ 
حيث  م�ضر،  يف  الزجاجية  العبوات  �ضوق  من   %35
متتلك من�ضاأة �ضناعية يف م�ضطرد بالقاهرة الكربى تبلغ 
الإ�ضارة  �ضنوًيا. وجتدر  األف طن  الإنتاجية 115  طاقتها 
مل�ضر  )التابعة  للزجاج  املتحدة  ال�ضركة  م�ضنع  اأن  اإىل 
الإنتاجية  الطاقة  زيادة  اإىل  �ضيوؤدي  الزجاج(  ل�ضناعة 

املالية  الأوراق  تداول  القاب�ضة  فارو�ض  اأن�ضطة 
والبحوث  الأ�ضول  واإدارة  الكتتاب  وتغطية  والرويج 
وتاأتي  احلفظ.  اأمناء  واأن�ضطة  املبا�ضر  وال�ضتثمار 
�ضركات  ع�ضر  اأكرب  بن  دائمًا  فارو�ض  جمموعة 
وجنحت  امل�ضري،  ال�ضوق  يف  املالية  الأوراق  لتداول 
يف  نظرائها  بن  اخلام�ض  املركز  احتالل  يف  ال�ضركة 
لعام  امل�ضرية  البور�ضة  ترتيب  �ضمن  امل�ضري  ال�ضوق 
2011. وجتدر الإ�ضارة كذلك اإىل اأن جمموعة فارو�ض 
اأكرث  من  تعد  التي  �ضفنك�ض  �ضركة  متتلك  القاب�ضة 
بال�ضوق  املبا�ضر  ال�ضتثمار  ال�ضركات جناًحا يف جمال 
املتو�ضطة،  امل�ضروعات  �ضريحة  يف  وحتديًدا  امل�ضري، 

تقريًبا. جنيه  مليار  تبلغ  مدارة  اأ�ضول  بقاعدة 
تاأ�ض�ض البنك ال�ضوداين امل�ضري عام 2004 وهو بنك 
�ضركة  وا�ضتحوذت  ال�ضودان،  ب�ضمال  جتاري  اإ�ضالمي 

الإيرادات  ن�ضف  من  اأكرث  الت�ضدير  اأن�ضطة  ومتثل 
الإنتاجية  طاقتها  تفوق  حيث  ال�ضركة  حتققها  التي 
امل�ضري.  ال�ضوق  يف  مناف�ضيها  اأقرب  اأ�ضعاف  اأربعة 
�ضركات  مع كربى  ا�ضراتيجية  بعالقات  ال�ضركة  وتتمتع 
 ،Cemexو  ،Italcementi �ضركات  ومنها   الأ�ضمنت، 
ال�ضركات  كربى  عن  ف�ضاًل   ،Holcimو  ،Lafargeو
 Continental ومنها  ال�ضيارات  �ضناعة  يف   العاملية 

.BMWو Bremboو
عام  ال�ضيارات  مل�ضبوكات  الإ�ضكندرية  �ضركة  تاأ�ض�ضت 
املعدنية  امل�ضبوكات  لإنتاج  احلرة  املناطق  بنظام   2001
عالية اجلودة وبيعها اإىل كربى �ضركات ت�ضنيع ال�ضيارات 
خطة  تنفيذ  اإىل  ال�ضركة  وت�ضعى  العاملية.  الأ�ضواق  يف 
تو�ضعية من اأجل زيادة القدرة الإنتاجية من 18 األف طن 

مليون   95 جراندفيو  ملجموعة  املدفوع  املال  راأ�ض  يبلغ 
با�ضتثمار  الآن  حتى  جراندفيو  وقامت  اأمريكي.  دولر 
حوايل 108% من اإجمايل روؤو�ض الأموال املتفق عليها يف 
م�ضروعات ناجحة يف جمالت متنوعة وجذابة. وت�ضجل 
باإعدادها  القلعة  �ضركة  تقوم  التي  الداخلية  التقييمات 
زيادة  هناك  اأن  جراندفيو  ل�ضتثمارات  دورية  ب�ضورة 
مقابل  وامل�ضروعات  ال�ضركات  هذه  قيمة  يف  ملحوظة 
تكلفة ال�ضتحواذ الأولية. واأظهرت ا�ضتثمارات جراندفيو 
مرونة عالية يف مواجهة تردي الأو�ضاع القت�ضادية خالل 
عامي 2009 و2010 وقت امتداد تداعيات الأزمة املالية 

مبعدل 200 األف طن �ضنوًيا عند افتتاحه غري اأن ال�ضركة 
ف�ضلت اإرجاء خطط التو�ضع يف الوقت احلايل، علًما باأن 
حالًيا  يقوم  لل�ضركة  التابع  الزجاجية  الأنبولت  م�ضنع 

بت�ضنيع 170 مليون اأنبول �ضنوًيا.
قامت ال�ضركة باإن�ضاء م�ضنع �ضفنك�ض للزجاج امل�ضطح 

مبدينة ال�ضادات على بعد
 70 كم �ضمال القاهرة، وذلك بتكلفة ا�ضتثمارية 1.1 
 220 اإنتاجية  وبطاقة  دولر(  مليون   200( جنيه  مليار 
مع  الإيرادات  تعادل  مرحلة  بلغ  وقد  �ضنوًيا،  طن  األف 

امل�ضروفات عام 2013.

القلعة على ح�ضة من البنك عام 2006. وتاأ�ض�ض البنك 
امل�ضرفية  اخلدمات  من  متكاملة  باقة  تقدمي  بغر�ض 
تلبية  اأجل  من  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأحكام  مع  املتوافقة 
وال�ضركات،  الأفراد  من  عمالئه  قاعدة  احتياجات 
وقامت �ضركة القلعة القاب�ضة يف بداية عام 2014 ببيع 
 22 مقابل  امل�ضري  ال�ضوداين  البنك  يف  ح�ضتها  كامل 

مليون دولر اأمريكي. 
الفر�ض  متابعة  اأنليميتد  فاينان�ض  �ضركة  وتوا�ضل 
اجلديدة للتو�ضع باأن�ضطتها واخراق املجالت اجلديدة 
والبنوك  ال�ضتهالكي  والتمويل  التاأمن  قطاعات  يف 
قطاع  يف  ال�ضركة  خربة  من  لال�ضتفادة  �ضعيًا  التجارية 

املالية. اخلدمات 

اإىل 21 األف طن �ضنوًيا )مرحلة اأوىل(، وترتفع اإىل 45 
األف طن �ضنوًيا عند اكتمال املرحلة الثانية.

فقد  املعدنية،  لل�ضناعات  العامرية  �ضركة  اأما 
من  جمموعة  اإنتاج  اأجل  من   1979 عام  تاأ�ض�ضت 
ت�ضنيع  يف  ال�ضركة  وتتخ�ض�ض  املعدنية،  امل�ضبوكات 
م�ضبوكات احلديد الزهر وت�ضميم و�ضب وت�ضنيع قطع 
ال�ضركة  وتعمل  ال�ضيارات.  ل�ضناعة  املعدنية  الغيار 
حالًيا على زيادة القدرة الإنتاجية من 7 اآلف طن اإىل 
باإنتاج  ال�ضركة  تقوم  حيث  وذلك  �ضنوًيا،  طن  األف   12
وا�ضعة  قاعدة  وتخدم  ال�ضيارات  غيار  وقطع  م�ضبوكات 
وجتميع  امل�ضخات  ت�ضنيع  �ضركات  ت�ضم  العمالء  من 

ال�ضيارات يف ال�ضوق املحلي.

ال�ضطرابات  من  وغريها  املنطقة،  اأ�ضواق  اإىل  العاملية 
 .2011 عام  مطلع  يف  م�ضر  �ضهدتها  التي  ال�ضيا�ضية 
وت�ضتعد جراندفيو حالًيا لتنفيذ عدد من �ضفقات الدمج 
التوازن  حتقيق  اإىل  ت�ضعى  حيث  اجلديدة،  وال�ضتحواذ 
واللتزام  امل�ضاهمن،  لل�ضادة  املالية  ال�ضيولة  توفري  بن 

بتحقيق النمو الراأ�ضمايل مل�ضروعات املجموعة.
ا�ضتثمارات  يف  التنوع  اأن  القلعة  �ضركة  اإدارة  وترى 
التباطوؤ  ملواكبة  املرونة  من  قدًرا  يتيح  جراندفيو 
موؤخًرا  قامت  جراندفيو  باأن  علًما  الراهن،  القت�ضادي 

باإعادة تقييم اأ�ضولها وفًقا لالأو�ضاع ال�ضوقية احلالية.

إنتاج العبوات  الزجاج بأفريقيا والشرق األوسط. وتركز الشركة على  التابعة للقلعة في صناعة  تعد جاس وركس إحدى الشركات االستثمارية 
العالمي  الطلب  أفريقيا، فضا عن  الطاقة بشمال  الخام والعمالة وإنخفاض تكاليف  المواد  المسطح، مستفيدة من وفرة  الزجاجية والزجاج 

المسطح. والزجاج  الزجاجية  العبوات  على  المتزايد 

القلعة، وتمتلك شركة فاينانس  بالكامل لشركة  المالية وهي مملوكة  الخدمات  الرائدة في قطاع  الشركات  أنليميتد إحدى  تعد فاينانس 
الشرق األوسط وأفريقيا.  الناشئة بمنطقة  التوسع بعملياتها في األسواق  رئيسية كما تعمل على  األغلبية في ثاثة استثمارات  أنليميتد حصص 

والمسبوكات  الطحن  مستلزمات  تصنيع  مجال  في  القلعة  لشركة  التابعة  االستثمارية  الشركات  إحدى  للمسابك  المتحدة  الشركة  تعد 
التطبيقات  التي تدخل في نطاق واسع من  المعدنية  الطحن والمسبوكات  بتصنيع كرات  للمسابك  المتحدة  الشركة  المعدنية. وتقوم 
المختلفة لمصانع  الطحن  المعدنية وأدوات  المسبوكات  الشركة على توفير  السيارات. وتركز  بما في ذلك مسبوكات صناعة  الصناعية 

األسمنت. 

مشروعات غير رئيسية

خدمات القطاعات المتعددة

الصناعات المعدنية

قطاع الخدمات المالية صناعة الزجاج

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

Qa . 7475 . �ضركة القلعة . التقرير ال�ضنوي لعام 2013 l a a  h o l d i n g s . Co M



بنيان

الشركة الوطنية للبترول

تنوير

وادي النيل للبترول المحدودة

مر   116.824 م�ضاحة  على  مول  ديزاينوبولي�ض  ويقع 
 800 بطول  ميتد  حيث  مفتوحة  م�ضاحات  وي�ضم  مربع، 
مر، حيث يقع امل�ضروع على بعد 6 كم من حمطة حت�ضيل 

الر�ضوم على طريق القاهرة الإ�ضكندرية ال�ضحراوي.
عقارية  م�ضروعات  من  مقربة  على  امل�ضروع  ويقع 
التابع  األيجريا  وكمباوند  الذكية  القرية  ت�ضمل  فاخرة 

اأ�ضول ال�ضركة الوطنية للبرول م�ضر 100% من  ت�ضم 
)حقل  ال�ضوي�ض  خليج  يف  الواقع  البحري  �ضقري  امتياز 
بامتياز  التطوير  جاما وحقل �ضقري(، و100% من عقد 

جنوب اأبو زنيمة وامتياز �ضمال املغارة ال�ضتك�ضايف.
ح�ضة  �ض.م.م.  للبرول  الوطنية  ال�ضركة  ومتتلك 
جنوب  امتياز  يف  امل�ضاركة  حقوق  من   %12.75
رم�ضان الواقع يف اجلزء اجلنوبي من خليج ال�ضوي�ض، 

�ضخمة  حمتوى  قاعدة  بناء  اإىل  تنوير  �ضركة  تهدف 
الإقليمية  الإعالمية  املنتجات  بن  التكامل  على  تقوم 
والربامج  وال�ضحف  الكتب  وتوزيع  ن�ضر  وموؤ�ض�ضات 

التلفزيونية واإنتاج وتوزيع الأفالم الروائية والوثائقية.
مكتب  تاأ�ضي�ض  يف  بال�ضراك  ال�ضروق  دار   قامت 
مع  بالتعاون  الفني  والت�ضوير  لالإنتاج   Time Code

يونيو 2008 على  للبرول يف  النيل  وادي  �ضركة  ح�ضلت 
حقوق امل�ضاركة  يف ثالثة من اأهم المتيازات ال�ضودانية 
يف   A ومربع  الو�ضطى  ال�ضودان  و11يف   9 مربع  وهم 

جمهورية جنوب ال�ضودان.
كم،   226.768 م�ضاحة  على  الثالثة   المتيازات  تقع 
امل�ضتك�ضفة  غري  ال�ضدع  اأحوا�ض  من  العديد  وت�ضم 
النفط.  من  كبرية  كميات  براكم  تتميز  والتي  بالكامل 

مل�ضروع SODIC/Solidare Westown وكذلك املدر�ضة 
الربيطانية الدولية.

يف  ديزاينبولي�ض  م�ضروع  يف  املبيعات  ن�ضاط  انطلق 
ب�ضركة  املبيعات اخلا�ض  نوفمرب 2008 من خالل فريق 
العقارين،  الو�ضطاء  و�ضركات  مكاتب  وكذلك  بنيان 
 %61( الأوىل  املرحلة  تاأجري  يف  بنيان  جنحت  ثم  ومن 

لال�ضتثمارات  بيتزيد  �ضركة  يف  املبا�ضرة  ح�ضتها  عرب 
الوطنية  ح�ضلت  كما  املحدودة.   امل�ضروعات  واإدارة 
امتياز  يف  امل�ضاركة  حقوق  على  �ض.م.م.  للبرول 
يف  ال�ضعب  جمل�ض  من  بت�ضديق  البحري  خري  �ضرق 

عام 2006.
النيل  وادي  �ضركة  يف  ح�ضة  ا  اأي�ضً ال�ضركة  ومتتلك 
اثنن  يف  امل�ضاركة  حقوق  �ضاحبة  املحدودة،  للبرول 

 Time جمموعة من اأكفاأ املنتجن املنفذين. ويعمل مكتب
Code على اإنتاج املواد الإعالنية والربامج وامل�ضل�ضالت 

التلفزيونية والأفالم الق�ضرية.
اأما مكتبة ديوان، فقد برزت ك�ضل�ضلة للمكتبات الرائدة 
حاليًا  ومتتلك   ،2002 عام  يف  افتتاحها  منذ  م�ضر  يف 
وتوا�ضل  والإ�ضكندرية،  القاهرة  اأنحاء  يف  فرًعا   13

البنية  من�ضاآت  من  بالقرب  المتيازات  هذه  تقع  كما 
الأ�ضا�ضية لقطاع النفط بال�ضودان.

بت�ضغيل   Sudapak Operating �ضركة  وتقوم 
يجمع  م�ضرك  م�ضروع  باعتبارها  الثالثة  المتيازات 
 ،A مربع  امتيازات  لإدارة  المتيازات  هذه  يف  املقاولن 

ومربع 9، ومربع 11 نيابة عن م�ضاهمي امل�ضروع.

اإىل جمموعة كبرية  الإيجارية بامل�ضروع(  من امل�ضاحات 
من املعار�ض واملكاتب املحلية وكذلك �ضركات الت�ضميم 
الدولية والعالمات التجارية الأكرث رواًجا يف �ضتى اأنحاء 

العامل.
قامت �ضركة بنيان بالفتتاح التجريبي للمرحلة الأوىل 

من م�ضروع ديزاينبولي�ض يف يونيو 2010.

ومربع  ال�ضودان  يف  الهامة  ال�ضتك�ضافية  املربعات  من 
اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضودان،  جنوب  يف  اآخر  ا�ضتك�ضاف 
رايل   / الزيت  لإنتاج  الوطنية  ال�ضركة  يف  ح�ضة 
اإنريجي، �ضاحبة حقول الزيت الثقيل يف م�ضر وحقول 

الغاز الطبيعي يف باك�ضتان.

الكّتاب  مع  امل�ضاركة  عقود  اإبرام  عرب  للتو�ضع  �ضعيها 
امل�ضتوى  على  الثقافية  املراكز  من  والعديد  والنا�ضرين 
حقوق  كذلك  ديوان  مكتبة  ومتتلك  والإقليمي.  املحلي 
توزيع  وحقوق  دولية،  مو�ضيقية  عالمات  خلم�ض  التوزيع 

الإ�ضطوانات املو�ضيقية يف ال�ضوق املحلي.

المصري.  السوق  الفريدة في  التجارية  المشروعات  المتخصصة وإقامة  العقارية  المشروعات  والتجارة على تطوير  للتنمية  بنيان  تعمل شركة 
الدولية، حيث يتخصص في عرض  التجاري الحائز على العديد من الجوائز  المركز  ويعد ديزاينبوليس مول باكورة استثمارات الشركة، وهو 
الداخلي بهدف خدمة السوق المصري والتوسع في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. التصميم  وتقديم منتجات وخدمات 

التابع لشركة  – وهي الصندوق القطاعي المتخصص   Golden Crescent Investments Ltd تمتلك شركة جولدن كريسنت لاستثمارات المحدودة 
– اثنين من الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج  البترول والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  القلعة في قطاع 

.(NPC SAE) (NPC Egypt)، والشركة الوطنية للبترول ش.م.م.  البترول والغاز الطبيعي، هما الشركة الوطنية للبترول مصر المحدودة 

القلعة في قطاع استكشاف  التابعة لشركة  المحدودة إحدى الشركات االستثمارية  للبترول  النيل  تعد شركة وادي 
البترول والغاز الطبيعي في السودان وجنوب السودان.  وإنتاج 

النشر واإلعام، وتضم تحت مظلتها مجموعة من االستثمارات  القلعة في قطاع  التابعة لشركة  تنوير هي الشركة االستثمارية  شركة 
المال وجريدة الشروق وسلسلة مكتبات ديوان والكاتب. الضخمة منها دار الشروق للنشر وجريدة 

البترول والغاز الطبيعي

النشر واإلعام

البترول والغاز الطبيعي المشروعات العقارية ذات األغراض الخاصة

الشركة الوطنية إلنتاج الزيت / رالي إنيرجي
إنتاج الزيت الثقيل

البترول والغاز الطبيعي. و قامت الشركة بشراء كامل  الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج  الزيت إحدى الشركات  تعد الشركة الوطنية إلنتاج 
100% من حصة تشغيل حقل عسران للزيت الثقيل في منطقة  أسهم شركة رالي إنيرجي في سبتمبر 2007، حيث تضمنت أصول رالي إنيرجي 

بمصر. السويس  خليج 

تعمل ال�ضركة الوطنية لإنتاج الزيت يف جمال ا�ضتك�ضاف 
واإنتاج البرول والغاز الطبيعي ويقع مقرها الرئي�ضي يف 
اأ�ضهم �ضركة  القاهرة. قامت ال�ضركة ب�ضراء 100% من 
رايل اإنريجي الكندية مقابل 868 مليون دولر اأمريكي يف 
�ضبتمرب 2007، حيث ت�ضمنت اأ�ضول رايل اإنريجي %100 
من ح�ضة ت�ضغيل حقل ع�ضران للزيت الثقيل يف منطقة 
خليج ال�ضوي�ض مب�ضر، وح�ضة 30% يف مربع �ضافد كوه 

للغاز الطبيعي الواقع يف اإقليم البنجاب يف باك�ضتان.
وقام امل�ضاهمون بال�ضركة بتقدمي قرو�ض وا�ضتثمارات 
وتوفري  اأمريكي،  دولر  مليون   810 تتجاوز  راأ�ضمالية 
قرو�ض بنكية جتاوزت 545 مليون دولر اأمريكي، من اأجل 
متويل خطط التطوير لإنتاج الزيت اجلاري تنفيذها على 

مدار خم�ض �ضنوات بقيمة 1.35 مليار دولر اأمريكي.
اجلدوى  لتعزيز  القلعة  �ضركة  م�ضاعي  اإطار  ويف 

بال�ضتحواذ  ال�ضركة  قامت  امل�ضروع،  لهذا  القت�ضادية 
على مديونيات قدرها 534 مليون دولر اأمريكي من عدة 
اأن  على  دولر،  مليون   60 مقابل  وذلك  مقر�ضة،  جهات 
من  الثاين  الربع  خالل  املديونيات  �ضراء  عملية  تكتمل 

عام 2014.

مشروعات غير رئيسية القطاعات االستثمارية والشركات التابعة
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القوائم المالية

يمكن تحميل نسخة من القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة في شكل ملف PdF من الموقع اإللكتروني لعاقات 
المستثمرين عبر مسح كود QR المزود هنا. 

النتائج المالية

المجمعة الميزانية 

العام المالي 2013العام المالي 2012مليون جنيه مصري
112.43 16  256.61  أصول ثابتة )صافي(

093.80 2  242.59 3  استثمارات عقارية
330.75 822.15  قروض لشركات ذات العاقة

-    0.69  أصول ضريبية مؤجلة
877.03 -أصول غير ملموسة

984.51 2  -الشهرة
389.06 -عماء وأوراق قبض

181.88  -أصول حيوية
745.20 -أصول أخرى

714.67 23  322.04 4  إجمالي األصول غير المتداولة
215.84  3.89  استثمارات

399.21  193.2 1  قروض لشركات ذات العاقة
020.34 1  -المخزون

969.59  -أرصدة دائنة أخرى
58.36  -أصول أخرى

898.68  -مدينون وأرصدة مدينة أخرى
613.03  -أصول محتفظ بها لغرض البيع

149.93 2  255.2  النقدية وما في حكمها
324.98 6  452.32 1  إجمالي األصول المتداولة

039.65 30  774.36 5  إجمالي األصول
358.12 4  358.13 4  رأس المال المدفوع

374.19  207.46  احتياطيات
323.16 2  -أرصدة دائنة للمساهمين

)656.14 2( )022.91 2( أرباح محتجزة
)374.66( )691.74( صافي )خسائر( أرباح الفترة

024.68 4  850.94 1  إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي األغلبية
699.06 8  438.25  إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي األقلية

723.74 12  289.19 2  إجمالي حقوق الملكية
783.02 6  923.02 1  قروض طويلة األجل

147.58  10.79  التزامات طويلة األجل
130.75  -التزامات ضريبية مؤجلة

524.65  -مستحق لألطراف ذات العاقة
586.00 7  933.81 1  إجمالي االلتزامات غير المتداولة

297.63 2  543.27  الجزء المستحق من القروض طويلة األجل
CCP 110.77  255.98  مستحق لشركة

834.35  -بنوك - سحب على المكشوف
263.68 3  -دائنون وأرصدة دائنة أخرى

123.12 2  539.22  المستحق لألطراف ذات العاقة
623.19  -التزامات محتفظ بها بغرض البيع

477.16  212.90  المخصصات
729.91 9  551.36 1  إجمالي االلتزامات المتداولة

039.65 30  774.36 5  إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

قائمة الدخل المجمعة

 الربع األخير مليون جنيه مصري
2012

 الربع األول 
2013

 الربع الثاني 
2013

الربع الثالث 
2013

 الربع األخير 
2013

 العام المالي 
2012

 العام المالي 
2013

 102.45  63.10  50.30  21.73  15.52  14.91  15.45 أتعاب االستشارات

 )71.88( )387.85( )42.05( )5.84( )12.53( )11.46( )187.02(الحصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة

 2.06  )25.18( )1.01( )1.06( 2.14  2.00  )9.24(إيرادات )خسائر( أخرى

 32.63  )349.93( 7.23  14.82  5.13  5.44  )180.80(إجمالي اإليرادات

 )208.60( )227.83( )76.32( )37.36( )41.89( )53.03( )96.55(المصروفات التشغيلية

 )136.69( )54.68( )29.35( )29.87( 5.80  )83.26( )14.24(مصروفات أخرى

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 
 )312.66( )632.44( )98.44( )52.41( )30.96( )130.85( )291.59(والفوائد واإلهالك واالستهالك

 )18.19( )14.30( )7.84( )3.38( )3.57( )3.40( )3.50(اإلهاك

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 
 )330.85( )646.74( )106.29( )55.79( )34.53( )134.25( )295.09(والفوائد

 )54.09( )54.52( )22.30( )26.84( )12.76( 7.81  10.53 صافي أرباح )تكلفة( التمويل

 )384.94( )701.26( )128.58( )82.63( )47.29( )126.44( )284.56(أرباح )خسائر( الفترة

 0.07  )1.07( 0.11  )0.05( )0.01( 0.02  )0.31(ضرائب مؤجلة

- )0.03(---- 0.00 ضرائب الدخل

 )384.87( )702.36( )128.47( )82.68( )47.30( )126.42( )284.86(أرباح )خسائر( الفترة بعد الضرائب

منسوبة إلى

)374.66( )691.74()125.60( )80.74()43.97()124.35( )281.93 (مساهمو األغلبية

)10.21( )10.62( )2.88( )1.94( )3.33 ()2.07()2.93( مساهمو األقلية

)384.87()702.36()128.47()82.68()47.30()126.42()284.86(صافي أرباح )خسائر( الفترة
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هذه الصفحة تركت فارغة عمًدا

مكتب �لقلعة يف �شرق �أفريقيا
كرمي �ضادق
الع�ضو املنتدب
 

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

ق�شم عالقات �مل�شتثمرين �الإقليميني
حممد عبد الاله
الع�ضو املنتدب

ق�شم عالقات �ملوؤ�ش�شات �لدولية
�ضتيفن مرييف
امل�ضت�ضار اخلا�ض

ق�شم عالقات �مل�شاهمني
عمرو القا�ضي
رئي�ض عالقات امل�ضتثمرين

ق�شم �لت�شويق و�الت�شاالت و�لهوية �ملوؤ�ش�شية
غادة حمودة
رئي�ض قطاع الت�ضويق والهوية املوؤ�ض�ضية

ق�شم �لعالقات �حلكومية
حازم دكروري
رئي�ض العالقات احلكومية

ق�شم �ملو�رد �لب�شرية
اإيهاب رزق
رئي�ض املوارد الب�ضرية

ق�شم �ل�شئون �لقانونية
عمرو نامق
امل�ضت�ضار القانوين العام

طارق ح�ضن
رئي�ض ق�ضم ال�ضئون القانونية
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�لقلعة لالإ�شت�شار�ت �ملالية �ضرق اأفريقيا
 جممع ريلواي، �ضارع �ضتي�ضن

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

نريوبي، كينيا

هاتف: 76-9 444 20 20 )0( 254+

)Qalaa holdings( لقلعة لالإ�شت�شار�ت �ملالية�
1089 كورني�ض النيل

فندق الفور�ضيزونز نايل بالزا
جاردن �ضيتى  	  القاهرة  	  م�ضر  -  11519

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

�لقلعة لالإ�شت�شار�ت �ملالية اجلزائر
Urba 2000 مبنى مدينة

01 �ضقة   Rez-de-Chaussée 9 �ضارع
الأبيار 	 اجلزائر -  16000 	 اجلزائر 

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

qalaaholdings.com

النقل والدعم األسمنت
اللوجيستي األغذية التعدينالطاقة


