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مكتب القلعة يف �شرق اأفريقيا
كرمي �شادق
الع�شو املنتدب

مكتب القلعة يف اجلزائر
عالء العفيفي
الع�شو املنتدب

ق�شم علقات امل�شتثمرين الإقليميني
حممد عبد الاله
الع�شو املنتدب

ق�شم علقات امل�ؤ�ش�شات الدولية
�شتيفن مريف
الع�شو املنتدب

ق�شم علقات امل�شاهمني
عمرو القا�شي
رئي�ص عالقات امل�شتثمرين

 ق�شم الت�شالت واله�ية امل�ؤ�ش�شية
غادة حموده
رئي�ص قطاع الت�شالت والهوية املوؤ�ش�شية

ق�شم العلقات احلك�مية
حازم دكروري
رئي�ص العالقات احلكومية

ق�شم امل�ارد الب�شرية
اإيهاب رزق
رئي�ص املوارد الب�شرية

امل�شت�شار القان�ين
عمرو نامق
امل�شت�شار القانوين

دعم أصحاب 
المشروعات 

متناهية الصغر
�شاعدت �شركة تنمية يف متويل 

امل�شروعات متناهية ال�شغر لأكرث 
من 70 األف عميل من اأجل توفري 

فر�ص العمل اجلديدة يف كافة 
اأنحاء اجلمهورية.

توفير بدائل 
االستيراد

تدعم �شركة اأ�شيك لالأ�شمنت 
قطاع الإن�شاء املحلي عرب توفري 

مواد البناء عالية اجلودة كبديل 
لالعتماد على ال�شترياد.

توفير هواء أنظف
�شتقوم ال�شركة امل�شرية للتكرير 

باإنتاج اأنقى اأنواع ال�شولر يف العامل 
من اأجل تقليل انبعاثات ثاين اأك�شيد 

الكربيت يف م�شر مبعدل %30.

نحو مدن نظيفة
تقوم �شركة توازن بتدوير ومعاجلة 
املخلفات الزراعية واملنزلية لإنتاج 

الأ�شمدة من املخلفات الع�شوية 
بالإ�شافة اإىل اإنتاج بدائل الوقود 

وتوفري املنتجات البديلة.

حلول النقل البديلة
ت�شاعد نايل لوجي�شتيك�ص على 

تخفيف التكد�ص يف الطرق العامة 
وتقليل انبعاثات الغازات ال�شارة 

عرب تطوير منظومة النقل النهري 
للب�شائع وال�شحنات التجارية.

 تطوير منظومة 
الطاقة

تقوم �شركة طاقة عربية بتحويل 
ال�شيارات اإىل ا�شتخدام الغاز 

الطبيعي، وت�شاعد على تو�شيل الغاز 
الطبيعي اإىل اأكرث من 300 األف من�شاأة 

�شكنية ف�شاًل عن  توليد الطاقة 
الكهربائية للم�شروعاتال�شناعية.

أحدث تكنولوجيا
صناعة الزجاج

تقوم �شركة جال�ص ورك�ص باإنتاج 
اأف�شل اأنواع الزجاج امل�شطح 

املطابق للموا�شفات العاملية ليتم 
ا�شتخدامه يف جمالت عديدة.

غذاء صحي
وآمن

تقوم جمموعة جذور بتوفري اأجود 
املنتجات الزراعية، وهي اأكرب 

منتج للحليب الطازج وحتتل مكانة 
اإقليمية رائدة يف اإنتاج ال�شلع 

ال�شتهالكية الأ�شا�شية باملنطقة مثل  
احلالوة والطحينة.

سيارات أكثر أماًنا
حتتل ال�شركة املتحدة للم�شابك 

مكانة رائدة يف اأ�شواق الت�شدير، 
وتت�شدر �شناعة امل�شبوكات املعدنية 

وقطع الغيار ل�شوق ال�شيارات 
املحلي.
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المحتويات

02 نبذة عن �سركة القلعة 
04 كلمة رئي�س جمل�س الإدارة 
06 �سجل الإجنازات 
10 الرتكيز اجلغرايف ل�ستثمارات القلعة 
18 منوذج الأعمال واإ�سرتاتيجية ال�ستثمار 
24 ال�ستثمارات امل�ستدامة وامل�سئولية الجتماعية 
30 فريق �سركة القلعة 
38 �سركات املجموعة 
80 مناق�سة وحتليل الإدارة التنفيذية 
106 القوائم املالية  
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التركيز الجغرافي الستثمارات القلعة

حجم ال�ستثمارات الرئي�سية من املوارد قيمة ا�ستثمارات �سركة القلعة يف نهاية عام 2011
الذاتية ل�سركة القلعة

ت�سمل �سناعة الأ�سمنت والإنتاج الزراعي واخلدمات املالية 
وتوزيع الطاقة

يف نهاية عام 2011

940 مليون دوالر9.5 مليار دوالر

15 قطاع صناعي متنوع

19 صندوق استثمار متخصص

نبذة 
عن شركة القلعة

ليبيا
اجلزائر

نيجيريا

م�سر

ال�سودان

جنوب 
ال�سودان اإثيوبيا

اأوغندا كينيا

السعودية

األردن

العراق

قطر
اإلمارات

فروع شركة القلعة

األسواق الرئيسية الستثمارات القلعة

األسواق الثانوية الستثمارات القلعة
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 ي�سمل احل�سة غري امل�ستثمرة من روؤو�س الأموال املتاحة يف �سناديق ال�ستثمار امل�سرتك MENA وAfrica، وال�سركة امل�سرية للتكرير، واحل�سة املتاحة من ال�ستثمارات الراأ�سمالية والقرو�س ب�سركة اأفريكا ريل  
وايز، والناجتة عن حزمة متويل موؤ�س�سة OPIC )بخالف حزمة التمويل اجلديدة ل�سالح �سركة القلعة(.

 عوائد نقدية للم�ساهمني وال�سركاء املحدودين على ا�ستثمارات بقيمة 
650 مليون دولر

ا�ستثمارات جديدة من املوؤ�س�سات 
الدولية خالل عام 2011

ا�ستثمارات جديدة لدعم ميزانية �سركة 
القلعة خالل عام 2011

بني �سركات ال�ستثمار املبا�سر يف اأفريقيا من حيث حجم الأ�سول املدارة 
)2007 اإىل 2012(

يف اأنحاء اأفريقيا ومنطقة ال�سرق الأو�سط

2.2 مليار دوالر

767 مليون دوالر

325 مليون دوالر 

المركز األول

15 دولة

 اإجمايل ا�ستثمارات القلعة
9.46 مليار دوالر اأمريكي

قرو�س متفق عليها
5.15 مليار دولر اأمريكي

روؤو�س اأموال متفق عليها
4.32 مليار دولر اأمريكي

قرو�س متاحة للتوظيف
3.04 مليار دولر

قرو�س مت توظيفها
2.11 مليار دولر

اإجمايل روؤو�س الأموال املتاحة لال�ستثمار
1.03 مليار دولر اأمريكي*

اإجمايل روؤو�س الأموال التي مت ا�ستثمارها
3.28 مليار دولر اأمريكي

اإجمايل ال�ستثمارات املدارة ل�سالح الغري
2.34 مليار دولر اأمريكي

اإجمايل ال�ستثمارات الرئي�سية
0.94 مليون دولر اأمريكي

الأ�سول غري امل�ستحقة 
لأتعاب الإدارة

0.24 مليار دولر اأمريكي

 الأ�سول امل�ستحقة
لأتعاب الإدارة

2.1 مليار دولر اأمريكي

*
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كلمة 
رئيس مجلس اإلدارة

“نتوقع لمصر مستقباًل باهرًا 
حال تسلم القيادة المناسبة 
مقاليد الحكم، ونتابع بعين 

ثاقبة المخاطر العديدة وكذلك 
الفرص الجذابة التي قد تثمر عنها 

المرحلة الراهنة.”

ما طراأ من  اأبرز  اأ�ستعر�س معكم  واأن  التقرير،  بكم على �سفحات هذا  األتقي  اأن  وي�سرفني  ي�سعدين 
تطورات وم�ستجدات على �سركة القلعة خالل عام 2011 الذي ات�سم بالعديد من ال�سعوبات واملفاجاآت.
اأدعوكم يف البداية اإىل مطالعة اأبرز معامل امل�سهد القت�سادي واإجنازات �سركة القلعة قبل ثورة 25 

يناير باعتبارها نقطة فا�سلة يف تاريخ م�سر املعا�سر. 
قطعت �سركة القلعة �سوطًا كبرًيا حتى مطلع عام 2011 نحو تنفيذ الإغالق املايل مل�سروع ال�سركة 
امل�سرية للتكرير، ومن ثّم اإن�ساء اأحدث معمل تكرير للبرتول يف م�سر بتكلفة ا�ستثمارية تبلغ 3.7 مليار 
دولر اأمريكي، يف حني حققت ا�ستثماراتنا الأخرى نتائج متميزة على ال�سعيدين الت�سغيلي واملايل. 

املتحدة  والوليات  اأوروبا  يف  التحديات  ا�ستمرار  مينع  مل  والدويل،  الإقليمي  ال�سعيدين  وعلى 
لفرتة  الفائدة  معدلت  انخفا�س  با�ستمرار  التوقعات  خلفية  على  ملحوظ  حت�سن  حدوث  الأمريكية، 
�سلبيات  النا�سئة واحلد من  الأ�سواق  اإنعا�س  وQEII يف   QEI الكمي  الت�سهيل  �سيا�سات  وتاأثري  طويلة، 
ارتفاع املخاطر وتراجع �سهية الإقرا�س يف الأنظمة امل�سرفية حول العامل. و�ساعد ذلك يف طرح منظور 

اقت�سادي م�سرق اإىل حد كبري، ومن ثم حقق �سهم القلعة ارتفاًعا جديًدا ليبلغ 9.5 جم.
�سعبية  لثورة  الأوىل  ال�سرارة  باإطالق  باأ�سره  العامل  م�سر  �سباب  واأذهل  يناير   25 يوم  جاء  ثم 
اأطاحت بالنظام ال�سابق. ونحن مع اتفاقنا وتاأييدنا الكامل حلق هذا ال�سباب ومطالب الثورة امل�سروعة، 
التحول  التالية كاأمثلة ملا يجب تفاديه يف عملية  اأ�سبوًعا  التاريخ تطورات الثني ع�سر  اأن يذكر  اأتوقع 

الدميوقراطي وتداول ال�سلطة. 
�سهدنا مرحلة ع�سيبة من املالحقات الق�سائية الع�سوائية وت�سفية ح�سابات لكل من كان متواجدًا 
مما  اأعمال،  ورجال  عامة  و�سخ�سيات  وزراء  من  ال�سابق  والنظام  مبارك  حقبة  اأثناء  ال�ساحة  على 

اأ�ساب م�سر واملناخ ال�ستثماري العام ب�سلل تام مازلنا نعاين من اآثاره حتى الآن. 
وعلى هذه اخللفية، قامت اإدارة �سركة القلعة بعقد اجتماع مو�سع يف يوم 20 فرباير للنظر فيما 
اآلت اإليه الأمور. و�سادت الجتماع حالة من الت�ساوؤم يف �سوء الأ�سرار التي حلقت بالقطاع ال�سياحي، 
عن  �ستعجز  الدولة  ميزانية  اأن  اعتقادنا  اإىل  بالإ�سافة  املبا�سر،  الأجنبي  ال�ستثمار  و�سع  وتداعيات 
الهيئة  اأن  �سوًءا، وخا�سة  �سيزداد  املوازنة  واأن عجز  والغذائية،  البرتولية  الواردات  حتّمل عبء دعم 
امل�سرية العامة للبرتول كانت �ستطلب الدعم املبا�سر من وزارة املالية يف �سابقة تاريخية منذ اإن�سائها.
– ب�سفتي  مرت فرتة وجيزة ثم انهال على �سركة القلعة عدد من الدعاءات الباطلة، وحلقني 
اأحد مالكي ال�سركة – من التهامات ما حلق الكثريين من �سرفاء هذا الوطن، حني �سدر �سدي قراٌر 
باملنع من ال�سفر كاإجراء احرتازي على 
عمليات  اإحدى  يف  التحقيقات  خلفية 
التحقيق  وقائع  واأثبتت  اخل�سخ�سة. 
عدم �سحة هذه التهامات يف جملتها، 
ال�سركة  ب�سراء  قامت  القلعة  اأن  حيث 
حمل التحقيق بعد مرور ثالث �سنوات 
بعد  وذلك  خ�سخ�ستها،  على  كاملة 
�سركة  اإن  بل  الأ�سلي.  امل�سرتي  وفاة 
الأ�سا�س  من  وجود  لها  يكن  مل  القلعة 
وبناًء  ال�سركة.  هذه  خ�سخ�سة  وقت 
على ذلك، مت اإلغاء قرار منع ال�سفر دون توجيه اأية اتهامات ر�سمية اإيّل اأو اإىل �سركة القلعة. وبعد مرور 

هذه املحنة ب�سالم، اأتوجه بال�سكر اإىل كل من �ساند �سركة القلعة يف تلك الفرتة ال�سعبة.
م�ستقرة  متويل  قنوات  وفتح  ال�سركة  ميزانية  لدعم  امللحة  الأهمية  القلعة  لإدارة  وا�سًحا  بات 
ل�ستكمال امل�سروعات التي مل يكتمل راأ�سمالها، وكذلك ال�ستثمارات حديثة الن�ساأة وتلك التي حتتاج 
اإعادة الهيكلة. وبالفعل جنحنا يف اإ�سافة ما يقرب من 2 مليار جنيه م�سري اإىل ميزانية ال�سركة من 
خالل توفري حزمة متويل من موؤ�س�سة اأوبيك الأمريكية بقيمة 150 مليون دولر اأمريكي ملدة 10 �سنوات، 
كابيتال  �سيتادل  �سركة  فيها  – �ساهمت  اأمريكي  املال بح�سيلة 175 مليون دولر  راأ�س  زيادة  وتنفيذ 

بارترنز الكيان املالك حل�سة الإدارة التنفيذية يف �سركة القلعة.
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جاء ذلك بالتزامن مع حزمة من الإجراءات احلا�سمة لرت�سيد النفقات بهدف خف�س امل�سروفات 
الت�سغيلية اإىل اأقل من 100 مليون جنيه م�سري �سنوًيا مقارنة بـ180 مليون جنيه م�سري منذ عامني. 
وقدمت الإدارة وعًدا اإىل ال�سادة امل�ساهمني باأن اأية زيادة عن ذلك �سيتحملها فريق الإدارة بالكامل.

ومن جانب اآخر، تواكب �سركة القلعة الأو�ساع الراهنة عرب مراجعة منوذج اأعمالها وبحث ال�سبل 
مع  بالتعاقد  ال�سركة  قامت  وقد  حالًيا.  �سركاتها  بع�س  يف  املتاحة  النقدية  التدفقات  لتوظيف  املثلى 
موؤ�س�سة Bain & Co لتقدمي ما يلزم من ا�ست�سارات، وجاري التوا�سل مع اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة 
ب�سورة م�ستمرة يف هذا ال�ساأن، ومن املتوقع اأن يثمر ذلك عن تطور جذري يف منوذج اأعمال ال�سركة.
ورجوًعا اإىل امل�سهد امل�سري نتوقع ا�ستمرار التحديات القت�سادية والجتماعية على خلفية ارتفاع 
املايل  العام  املوازنة خالل  عجز  اأن  نتوقع  كما  العملة.  �سعر  على  ال�سغط  وزيادة  والت�سخم  البطالة 
2013/2012 �سيتجاوز 170 مليار جنيه م�سري – اأي حوايل 12% من الناجت املحلي الإجمايل. ومن 
ثم نتوقع ا�ستداد الأزمة وتفاقم الأو�ساع الجتماعية ما مل تبداأ فوًرا مبادرات اإ�سالح حقيقية وخا�سة 

يف القطاع العام ونظام الدعم.
بني  البالغ  للت�سابه  وذلك  �سليم  تاريخي  �سياق  يف  املعطيات  هذه  كافة  ن�سع  اأن  علينا  يجب  لكن 
الو�سع احلايل يف م�سر ونظريه الرتكي يف عام 2000، حيث اأتذكر بو�سوح وقت كنت اأ�ستثمر يف اأدوات 
الدخل الثابت برتكيا عندما قفز معدل الفائدة يف �سوق الإقرا�س لليلة الواحدة اإىل 1000% وبلغ معدل 

انخفا�س العملة 1.5% يومًيا.
ولقد انتبهت �سركة القلعة منذ �سنوات عديدة اإىل هذه ال�سلبيات يف املنظومة القت�سادية امل�سرية، 
ت�ستفيد  توجهات  اأربعة  ا�ستثماراتها يف  فركزت  ال�سركة،  ل�ستثمارات  اأعينها حموًرا  ن�سب  وو�سعتها 
من هذه املعطيات اأو على الأقل ل تتاأثر ب�سلبياتها: اأوًل م�سروعات اإنتاج املواد الأ�سا�سية التي حت�سل 
ال�سترياد،  بدائل  وتوفري  الت�سديرية  بال�سناعات  ال�ستثمار  ثانًيا  الأجنبية،  بالعملة  الإيرادات  على 
ثالثًا ال�ستفادة من التحرير التدريجي لقطاع الطاقة، ورابًعا بناء امل�سروعات اجلذابة خارج ال�سوق 

امل�سري.
ويف �سوء عجز املوازنة املّطرد وما يرتتب عليه من حتديات ا�ستثمارية يف مواجهة القطاع العام، 

د اأن املرحلة املقبلة �ست�سهد تعاظم دور القطاع اخلا�س يف خمتلف املجالت. من املوؤكَّ
واأخرًيا، نرى اأن امل�سهد امل�سري ل يختلف كثرًيا عن الو�سع الإندوني�سي بعد حقبة �سوهارتو، اأو 
امل�سهد الرتكي قبل ت�سلم اأردوغان مقاليد احلكم، اأو حال الربازيل قبل حقبة لول. ونحن اإذ نتوقع مل�سر 
م�ستقباًل باهرًا حال ت�سلم القيادة املنا�سبة مقاليد احلكم، نتابع بعني ثاقبة املخاطر العديدة وكذلك 

الفر�س اجلذابة التي قد تثمر عنها املرحلة الراهنة.

�أحمد هيكل
رئي�س جمل�س �لإد�رة
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سجل 
اإلنجازات

قدرة فائقة على تنفيذ عمليات التخارج

• حققت �سركة القلعة ح�سيلة عوائد تبلغ 2.2 مليار دوالر اأمريكي من �ست عمليات تخارج 	
ناجحة 

• عمليات التخارج الكلي	
- ثالث عمليات

- 1.8 مليار دولر اأمريكي
- 167% معدل العائد الداخلي

- 3.0 مرة م�ساعف العوائد النقدية
• عمليات التخارج اجلزئي	

- ثالث عمليات
- 427 مليون دولر اأمريكي
- 67% معدل العائد الداخلي

- 2.2 مرة م�ساعف العوائد النقدية
• بيع اأ�سمنت حلوان اإىل جمموعة اإيتال�سيمنتي	
• بيع امل�سرية للأ�سمدة اإىل �سركة اأبراج قبل نقلها اإىل اأورا�سكوم للإن�ساء وال�سناعة	
• قيد اأ�سكوم يف البور�سة امل�سرية	

)1( يعك�س ارتفاع معدل العائد الداخلي ق�سر مدة التحكم بهذا ال�ستثمار  
)2( م�ساعف ال�ستثمار ومعدل العائد الداخلي بناء على قيمة ال�سوق يف 31 دي�سمرب 2011
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حصيلة الضرائب من الشركات التابعة أتعاب االستشارات على األصول المستحقة ألتعاب 
اإلدارة لصالح الغير

اإليرادات األرباح الرأسمالية

عدد الموظفين بشركة القلعة عدد الموظفين بشركات المجموعة التي بدأت 
عملياتها

عدد شركات المجموعة عدد الشركات التي بدأت عملياتها
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التركيز الجغرافي 
الستثمارات القلعة

تعد شركة جالس وركس جزًءا من الحل لعدد من 
أبرز القضايا المعاصرة، حيث تعمل على توظيف الموارد 

الطبيعية الوفيرة بالمنطقة إلنتاج الزجاج المسطح 
والعبوات الزجاجية عالية الجودة، ومن ثم توفير فرص 

العمل الجديدة في مصنع الزجاج المسطح التابع 
لشركة سفنكس للزجاج، والتوسع في  أسواق التصدير 

مع تلبية احتياجات السوق المحلي.
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تمتد استثمارات شركة القلعة في أنحاء أفريقيا ومنطقة الشرق 
األوسط التي تحظى بمجموعة من أسرع األسواق نمًوا حول العالم

التركيز الجغرافي 
الستثمارات القلعة

© Marcello Bertinetti/White Star Archive

الأفريقية، وهي من  القارة  واأ�سواق  الأو�سط  ال�سرق  اأنحاء  القلعة يف خمتلف  �سركة  ا�ستثمارات  متتد 
اأوفر املناطق حظًا بالفر�س ال�ستثمارية الفريدة حول العامل. ويظهر ذلك بو�سوح ملن ميتلك الروؤية 
الثاقبة والتواجد الدائم لتحديد وانتقاء هذه الفر�س الفريدة، ويتمتع باخلربة الالزمة لتحويلها اإىل 

ا�ستثمارات ناجحة.
الكثافة  حيث  من  العامل  حول  املناطق  اأكرب  ثالث  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  تعد 
ال�سكانية، حيث يبلغ تعدادها ال�سكاين قرابة 350 مليون ن�سمة )اأي �سعف عدد �سكان رو�سيا، واأكرث من 
اأربعة اأ�سعاف �سكان اململكة املتحدة(، كما اأن اأكرث من 60% من �سكان املنطقة دون �سن الثالثني مما 

ي�سفي مزيدًا من املميزات الدميوغرافية على اأ�سواق املنطقة.
وترى �سركة القلعة اأن التطورات الأخرية مل توؤثر على الأ�س�س والعوامل الكلية التي تدعم م�ساعي 
النمو مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، ومنها ا�ستمرار دول جمل�س التعاون اخلليجي يف جني 
التنوع  يدعم  باملنطقة مما  الرئي�سية  الأ�سواق  يف  ال�سيادية  املالية  املراكز  وقوة  الطاقة،  قطاع  اأرباح 
القت�سادي وموا�سلة برامج تطوير البنية التحتية التي تعلنها احلكومات الإقليمية، ف�ساًل عن موا�سلة 
التنمية  عجلة  دفع  يف  اخلا�س  القطاع  دور  لتعزيز  احلكومات  من  القوي  والت�سريعي  املايل  الدعم 
م�ستويات  تتحمل  ل  وا�سعة  ا�ستهالكية  ومنو طبقة  املنطقة،  امل�سرفية يف  الأنظمة  وقوة  القت�سادية، 
تذكر من الديون، وو�سوًل اإىل تدفق ال�سناعات كثيفة ا�ستهالك الطاقة من اأوروبا اإىل �سمال اأفريقيا.
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  التناف�سي  املركز  تعزيز  اإمكانية  يف  القلعة  �سركة  وتثق 
ال�سناعية  املراكز  واأحد  تنوعًا  الإقليمية  القت�سادات  اأكرث  يعد  الذي  امل�سري  ال�سوق  وخا�سة   -
والت�سديرية الرئي�سية يف املنطقة - ويتحقق ذلك عرب حتجيم املخاطر ال�سيا�سية على املدى الطويل 

وموا�سلة التحول الدميقراطي ال�سامل على املدى املنظور.
اأما قارة اأفريقيا ككل – والتي تفوق م�ساحتها ثالثة اأ�سعاف م�ساحة الوليات املتحدة الأمريكية 
– فت�سم 54 دولة وجتاوز عدد �سكانها حاجز املليار ن�سمة يف عام 2010 مما يعني حتولها اإىل اأكرب 

مركز للقوى العاملة يف العامل بحلول عام 2040.
وتدرك �سركة القلعة اأن العامل ينظر اإىل قارة اأفريقيا باعتبارها ال�سلة العاملية لل�سلع نظًرا ل�سهولة 
يف  امل�ستثمرين  اأن  القلعة  �سركة  وترى  القارة.  بها  تتمتع  التي  الوفرية  الطبيعية  املوارد  اإىل  الو�سول 
ال�سناعية  القطاعات  ال�سخمة يف  امل�سروعات  اإقامة  ياأخذوا على عاتقهم م�سوؤولية  اأن  اأفريقيا يجب 

وم�سروعات البنية الأ�سا�سية لتحفيز التنمية القت�سادية بكافة اأنحاء املنطقة.
النمو  واأهمها  الأو�سط،  ال�سرق  ومنطقة  اأفريقيا  يف  الكلية  العوامل  تطور  اأن  القلعة  �سركة  وترى 
وزيادة  ال�ستهالك  معدلت  ارتفاع  اأ�سا�سها  ا�ستثنائية  فر�سًا  �سيخلق  ال�ستهالكية،  للقدرة  ال�سريع 
الطلب على الأن�سطة التمويلية وما يحتاجه ذلك من منوذج اأكرث كفاءة لإدارة ثروات املنطقة من املوارد 

الطبيعية وبالتايل �سرورة منح الأولوية لل�سناعات الت�سديرية عالية القيمة والعائد.
بع�س  والقرارات يف حتقيق  ال�سيا�سات  �سناع  من  اجلديد  اجليل  �سعود  �ساهم  اآخر  ومن جانب 
التحولت الإيجابية الهامة فيما يتعلق مبفاهيم ومبادئ احلوكمة يف الأ�سواق الأفريقية. و�ساحب ذلك 
فتح اآفاق جديدة ل�ستثمارات القطاع اخلا�س يف املجالت الإ�سرتاتيجية التي كانت يف ال�سابق حكًرا 

على القطاع العام وحده.
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لقد احت�سنت قارة اأفريقيا �ستة من الأ�سواق الع�سرة الأ�سرع منًوا حول العامل خالل الع�سر �سنوات 
املنتهية يف 2010. وت�سري بيانات �سندوق النقد الدويل وموؤ�س�سة The Economist اأن القارة ال�سمراء 

�ست�سم �سبعة من القت�سادات الع�سرة الأ�سرع منًوا خالل الفرتة من 2011 اإىل 2015.
ولذلك تلتزم ا�ستثمارات �سركة القلعة بتوفري احللول العملية لأبرز التحديات والق�سايا املعا�سرة 
ورفع  الوقود،  منتجات  وتوفري  الطرق،  تكد�س  وتخفيف  اأنقى،  هواء  توفري  ومنها  املنطقة،  اأنحاء  يف 
م�ستويات املناف�سة يف ال�سناعات املختلفة، واإتاحة فر�س العمل اجلديدة، والنهو�س مبنظومة النقل 

النهري وال�سكك احلديد.
فيها  تعمل  التي  املجتمعات  باأو�ساع  النهو�س  اأن  ا�ستثماراتها  وكافة  القلعة  عقيدة  يف  وترت�سخ 
اأف�سل �سمان لتحقيق العائد طويل الأجل للم�ستثمرين  اأ�سواق املنطقة، وهو  اأهم دوافع النمو يف  يعد 
وال�سركاء املحدودين بالتوازي مع خلق وتعظيم القيمة لل�سادة امل�ساهمني وكافة الأطراف ذات العالقة.

استثمارات شركة القلعة تقدم حلواًل 
عملية ألبرز التحديات والقضايا المعاصرة 

في أنحاء 15 دولة.

شركة القلعة هي جزء من الحل

توفر استثمارات القلعة منتجات الوقود النقي، 
وتساهم في  تخفيف التكدس عن شبكات الطرق 
ورفع مستويات المنافسة في الصناعات المختلفة 

ودعم مشروعات البنية األساسية وتقديم حلول 
الطاقة الفريدة مع توفير فرص العمل في 15 دولة.
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تتحكم شركة القلعة بقاعدة استثمارات تبلغ قيمتها 9.5 مليار 
دوالر أمريكي مما يجعلها أكبر الشركات االستثمارية التابعة 

للقطاع الخاص في قطاع البنية األساسية بأفريقيا

12

مكانة رائدة 
على الخريطة األفريقية

الرائدة يف جمال  ال�سركة  هي   )CCAP.CA كود  امل�سرية حتت  البور�سة  )املقيدة يف  القلعة  �سركة 
ال�ستثمار املبا�سر باأفريقيا ومنطقة ال�سرق الأو�سط. 

ومتتلك �سركة القلعة حاليًا 19 �سندوق ا�ستثمار متخ�س�س للتحكم ب�سركاتها التابعة، والتي تدير 
ا�ستثمارات تبلغ قيمتها 9.5 مليار دولر اأمريكي. وتتوزع ا�ستثمارات �سركة القلعة يف 15 دولة على 15 
قطاع �سناعي متنوع، من بينها توزيع الطاقة وتدوير املخلفات ال�سلبة والزراعة وال�سناعات الغذائية 
املالية و�سناعة  اللوجي�ستي واخلدمات  والدعم  النقل  البرتول وم�سروعات  وتكرير  الأ�سمنت  و�سناعة 

الزجاج.

عوائد جذابة على االستثمار
منذ تاأ�سي�سها يف عام 2004، قامت �سركة القلعة بجذب وتوظيف روؤو�س اأموال تبلغ اأكرث من 4.9 مليار 

دولر اأمريكي، منها اأكرث من 940 مليون دولر اأمريكي من ميزانية ال�سركة اخلا�سة. 
وتتفوق القلعة على كافة �سركات ال�ستثمار املبا�سر يف املنطقة حيث متكنت حتى اليوم من تنفيذ 5 
عمليات تخارج ناجحة )3 تخارج كلي، و2 تخارج جزئي( وحققت عوائد نقدية تبلغ اأكرث من 2.2 مليار 

دولر اأمريكي من ا�ستثمارات بقيمة 650 مليون دولر اأمريكي. 

مرونة كبيرة في جذب رؤوس األموال
قامت �سركة القلعة حتى الآن باإمتام 54 عملية ا�ستثمارية جذابة ت�سمل تاأ�سي�س امل�سروعات اجلديدة 
وا�سع  نطاق  على  املختلفة  ال�ستثمارية  الفر�س  من  القلعة  �سركة  وت�ستفيد  التكميلية.  وال�ستحواذات 
وتطوير  وال�ستحواذ  الدمج  عمليات  وتنفيذ  املتعرثة،  لالأ�سول  الهيكلة  اإعادة  برامج  تطبيق  ي�سمل 

ال�سناعات واإقامة امل�سروعات اجلديدة.
 )Opportunity Specific Funds(وتقوم �سركة القلعة بتاأ�سي�س �سناديق ال�ستثمار املتخ�س�سة
اأحد القطاعات القت�سادية، كما قامت ال�سركة بتنفيذ  التي يتحكم كل منها مب�سروعات ال�سركة يف 
الإغالق الأول ل�سناديق ال�ستثمار امل�سرتك MENA وAfrica من اأجل تعزيز م�ساركة املوؤ�س�سات املالية 

الرائدة حول العامل يف ا�ستثمارات املجموعة.
ال�سركاء املحدودين يف م�سروعات وا�ستثمارات �سركة  اأبرز  التنموية من  التمويل  وتعد موؤ�س�سات 
القلعة؛ ومتثل ا�ستثمارات هذه املوؤ�س�سات ن�سيب الأ�سد من روؤو�س الأموال والقرو�س املتفق عليها خالل 

عام 2011، والتي بلغت 761 مليون دولر اأمريكي. 

فريق عمل متميز
ي�سم فريق �سركة القلعة 73 موظًفا من اأكفاأ الكوادر الإدارية والتنفيذية من بينهم 41 خبرًيا مبختلف 
وثيقة  املنطقة وجتمعهم عالقات  اأبناء  بكونهم من  ال�سركة  كبار موظفي  ويتميز  ال�ستثمار.  جمالت 

باأكرب الكيانات ال�ستثمارية يف اأ�سواق ال�سرق الأو�سط واأفريقيا والعامل.
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تمتلك شركة القلعة 19 صندوق استثمار متخصص، 
تحظى عشرة منها بتواجد بارز في أسواق 

أفريقية أخرى بخالف السوق المصري. ويبقى 
السوق المصري محوًرا الستثمارات القلعة، غير أن 
عدًدا من استثمارات المجموعة نشأت في أسواق 

إفريقية أخرى خارج مصر.
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أكبر شركة في أسواق أفريقيا
اإىل جانب كونها ع�سًوا موؤ�س�ًسا للجمعية امل�سرية لال�ستثمار املبا�سر )EPEA(، احتلت �سركة القلعة 
مرتبة ال�سدارة بني �سركات ال�ستثمار املبا�سر يف اأفريقيا للعام الثالث على التوايل �سمن الت�سنيف 
ال�سنوي الذي جتريه موؤ�س�سة برايفت اإكويتي اإنرتنا�سونال )PEI300(، ف�ساًل عن احتالل مركز متقدم 

يف قائمة اأف�سل 10 �سركات يف الأ�سواق النا�سئة. 

توسعات أفريقية مستمرة
متتلك �سركة القلعة حالًيا 19 �سندوق ا�ستثمار متخ�س�س، وحتظى 10 �سناديق منها بتواجد قوي يف 

اأ�سواق اأفريقيا خارج ال�سوق امل�سري.
ا�ستثمارات  لأغلب  حموًرا  امل�سري  ال�سوق  تعترب  مازالت  القلعة  �سركة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
الأ�سواق  يف  ن�ساأت  ال�ستثمارات  هذه  من  العديد  اأن  غري  املنطقة،  يف  الإقليمية  وتو�سعاتها  املجموعة 

اأفريقية اأخرى بعيًدا عن ال�سوق املحلي امل�سري اأو تو�سعت ب�سرعة يف هذه الأ�سواق الواعدة.

قنوات متنوعة لتحقيق اإليرادات
ال�ستثمارات  التخارج من  عند  الراأ�سمالية  الأرباح  بطريقتني:  الإيرادات  بتحقيق  القلعة  �سركة  تقوم 

الرئي�سية، والأتعاب ال�ست�سارية عن اإدارة ال�ستثمارات. 
وت�سمل اأتعاب الإدارة مكافاآت ح�سن الأداء التي ت�ستحق من ال�سركاء املحدودين عند حتقيق اأرباح 
تكلفة  من  تغطي جزءًا  التي  ال�ست�سارات  اأتعاب  اإىل  بالإ�سافة  املطلوب،  الداخلي  العائد  معدل  تفوق 
اخلدمات التي تقدمها القلعة ل�سركات املجموعة مثل اإ�سراتيجية الإدارة واخلربة يف جمالت التمويل 

واإدارة وترتيب الديون واإدارة امل�سروعات وا�ستقطاب اأف�سل اخلربات العاملية مل�سروعات ال�سركة.

التداول على أسهم شركة القلعة
طرحت �سركة القلعة اأ�سهمها للتداول يف البور�سة امل�سرية حتت كود CCAP.CA يف دي�سمرب 2009.
ويتم تغطية اأ�سهم �سركة القلعة من خالل التقارير البحثية املتميزة من بنوك ال�ستثمار العاملية 

كريدي �سوي�س ودويت�سه بنك وجولدمان �ساك�س ف�ساًل عن اأبرز املوؤ�س�سات البحثية يف املنطقة. 

نكسب ثقة المساهمين
ي�سم هيكل امل�ساهمني وال�سركاء املحدودين يف �سناديق �سركة القلعة جمموعة من اأبرز امل�ستثمرين من 
م�سر ودول جمل�س التعاون اخلليجي و�سمال اأفريقيا بالإ�سافة اإىل العديد من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية 

الرائدة حول العامل.

أسلوب إداري متميز لالستثمارات
تعد �سركة القلعة �سريًكا رئي�سًيا يف ا�ستثمارات املجموعة. وتنتهج القلعة اأف�سل النماذج الإدارية مما 
هذه  لدعم  التمويلية  امل�سادر  واأتاح  املجموعة  با�ستثمارات  اخلا�سة  الأعمال  خطط  دعم  يف  �ساهم 
يف  القت�سادية  وال�سلبيات  العاملية  املالية  الأزمة  تداعيات  مثل  الظروف  اأ�سعب  حتى  ال�ستثمارات 

املنطقة خالل الفرتة املا�سية.
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تعتمد إستراتيجية شركة القلعة على إنشاء كيانات إقليمية 
رائدة تتمتع بمردود اقتصادي واعد. ونجحت الشركة في 

تطوير نموذج استثماري مرن يتيح هيكلة العمليات الضخمة 
والمعقدة مع تحجيم المخاطر االستثمارية المختلفة. 

ويساهم ذلك  في خلق فرص استثمارية جذابة تستحوذ على 
اهتمام مجتمع االستثمار الدولي وخاصة مؤسسات التمويل 

التنموية ووكاالت ائتمان الصادرات.
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نموذج األعمال
وإستراتيجية االستثمار

تركز أغلب استثمارات شركة القلعة على األنشطة 
التصديرية في مجاالت متنوعة تشمل المشروعات الخدمية 

وصناعة الزجاج المسطح والمسبوكات المعدنية لصناعة 
السيارات وتصنيع مادة كاربونات الكالسيوم التي تدخل في 

صناعة الدهانات والورق والبالستيك.
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المنهج االستثماري في ضوء األسس 

االقتصادية الكلية

PHOTO: Halawa manufacturing line at Al-Rashidi El-Mizan

مميزات ال�ستثمار من املنظور الكلي لالقت�ساد امل�سرياملنهج ال�ستثماري

انتاج ال�سلع ال�سركة التابعة
الأ�سا�سية

الت�سدير اأو توفري 
بدائل ال�سترياد

ال�ستفادة من حترير 
قطاع الطاقة

ا�ستثمارات خارج 
ال�سوق امل�سري 

)اإيرادات بالعمالت 
الأجنبية(

ال�ستفادة من 
تراجع قيمة العملة

ال�ستفادة من اإلغاء 
الدعم / حترير 
قطاع الطاقة

ال�ستفادة من ارتفاع 
خلفية عامةاأ�سعار ال�سلع

اتفاقية �سراء ملدة 25 عاًما بالأ�سعار العاملية )بالدولر الأمريكي(üüüüüال�سركة امل�سرية للتكرير

اإنتاج الوقود ال�سناعي البديل من املخلفات )�سركة اإيكارو(، عقود üüüü�سركة توازن
اإدارة بالدولر الأمريكي )املجموعة الهند�سية اإنتاج(

ت�سغيل واإدارة �سبكة ال�سكك احلديد يف كينيا واأوغنداüü�سركة �سكك حديد ريفت فايل

توفري حلول النقل النهري املوفرة يف ا�ستهالك الوقود üü�سركة نايل لوجي�ستيك�س
وتخفيف ال�سغط على �سبكة الطرق

جمموعة جذور 
الزراعة

منتجات الألبان
الأغذية املعلبة

üü
ü
üü

ü
ü
ü

ü
م�سروعات زراعية لتلبية احتياجات ال�سوق امل�سري وزيادة ال�سادرات. 
توفري منتجات الألبان ال�سحية والآمنة )احلليب – اجلنب – الزبادي( 
وتوفري بدائل لال�سترياد )احلليب املجفف(. ت�سدير املنتجات الغذائية 
املعلبة )�سركة الر�سيدي امليزان( والع�سائر )�سركة اإجنوي(. �سركة 

الر�سيدي امليزان ت�ستثمر يف ال�سودان عرب �سركة امل�سرف

م�سروع عمالق ي�سعى خلدمة اأ�سواق ال�سودان وجنوب üüüü�سركة وفرة
ال�سودان و�سد العجز يف اإنتاج احلبوب

�سركة طاقة عربية
توليد الطاقة

توزيع الغاز الطبيعي
ت�سويق املنتجات البرتولية

توفري الغاز امل�سغوط كوقود لل�سيارات

ü
ü
ü
ü

üü
ü
ü
ü

ذراع توليد الطاقة يعمل على تغطية الطلب املتزايد يف م�سر مع تخفيف دعم 
الطاقة. قطاع توزيع الغاز الطبيعي يقوم بتو�سيل املن�ساآت ال�سكنية ب�سبكة الغاز 
القومية. وتقوم ال�سركة بتحويل ال�سيارات اإىل ا�ستخدام الغاز الطبيعي امل�سغوط 

كوقود بديل وتتوقع زيادة الطلب نظًرا لالرتفاع املحتمل يف اأ�سعار الوقود

�سركة اأ�سكوم
اإدارة املحاجر

ا�ستك�ساف واإنتاج الذهب
اإنتاج كاربونات الكال�سيوم وال�سوف 

ال�سخري وال�سوف الزجاجي

ü
ü

ü
üü

ü

ü
ü

اأن�سطة اإدارة املحاجر تلعب دوًرا غري مبا�سًرا يف دعم �سناعة الأ�سمنت يف م�سر. 
اإيرادات اأن�سطة التنفيب عن الذهب ت�سجل بالدولر الأمريكي، دخلت المتيازات 

اجلزائرية حيز الإنتاج ومازالت الأن�سطة ال�ستك�سافية م�ستمرة يف ال�سودان واإثيوبيا. 
مثلت ال�سادرات 56% من اإجمايل مبيعات �سركة اأ�سكوم لت�سنيع الكاربونات 

والكيماويات، بينما ت�سعى �سركة جال�س روك اجلديدة اإىل طرح 50% من الإنتاج املبدئي 
يف اأ�سواق الت�سدير، ثم التو�سع يف حجم الت�سدير اإىل 80% من الإنتاج يف امل�ستقبل.

ا�ستك�ساف واإنتاج البرتول والغاز الطبيعي يف ال�سودان وجنوب ال�سودانüüüü�سركة وادي النيل للبرتول املحدودة

جمموعة اأ�سيك القاب�سة
اأ�سيك لالأ�سمنت

اإدارة م�سانع الإ�سمنت
الإن�ساء والهند�سة

üü
ü
ü

üü
ü
ü

ü
ü
ü

م�سروعات الأ�سمنت يف اجلزائر وال�سودان ت�سجل الإيرادات بالدولر الأمريكي. 
عقود اإدارة امل�سانع ت�سجل الإيرادات بالدولر الأمريكي. مت �سياغة عقود 

الهند�سة والإن�ساء مبا مينع تاأثرها بتذبذب اأ�سعار العملة الأجنبية

مثلت ال�سادرات 52% من مبيعات الزجاج امل�سطح يف �سركة �سفنك�س üü�سركة جال�س ورك�س
للزجاج )24% يف عام 2010( ومثلت ال�سادرات 46% من مبيعات العبوات 

الزجاجية ب�سركة م�سر ل�سناعة الزجاج )40% يف عام 2010(

ت�سدير قطع غيار ال�سياراتüüال�سركة املتحدة للم�سابك
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مميزات ال�ستثمار من املنظور الكلي لالقت�ساد امل�سرياملنهج ال�ستثماري

انتاج ال�سلع ال�سركة التابعة
الأ�سا�سية

الت�سدير اأو توفري 
بدائل ال�سترياد

ال�ستفادة من حترير 
قطاع الطاقة

ا�ستثمارات خارج 
ال�سوق امل�سري 

)اإيرادات بالعمالت 
الأجنبية(

ال�ستفادة من 
تراجع قيمة العملة

ال�ستفادة من اإلغاء 
الدعم / حترير 
قطاع الطاقة

ال�ستفادة من ارتفاع 
خلفية عامةاأ�سعار ال�سلع

اتفاقية �سراء ملدة 25 عاًما بالأ�سعار العاملية )بالدولر الأمريكي(üüüüüال�سركة امل�سرية للتكرير

اإنتاج الوقود ال�سناعي البديل من املخلفات )�سركة اإيكارو(، عقود üüüü�سركة توازن
اإدارة بالدولر الأمريكي )املجموعة الهند�سية اإنتاج(

ت�سغيل واإدارة �سبكة ال�سكك احلديد يف كينيا واأوغنداüü�سركة �سكك حديد ريفت فايل

توفري حلول النقل النهري املوفرة يف ا�ستهالك الوقود üü�سركة نايل لوجي�ستيك�س
وتخفيف ال�سغط على �سبكة الطرق

جمموعة جذور 
الزراعة

منتجات الألبان
الأغذية املعلبة

üü
ü
üü

ü
ü
ü

ü
م�سروعات زراعية لتلبية احتياجات ال�سوق امل�سري وزيادة ال�سادرات. 
توفري منتجات الألبان ال�سحية والآمنة )احلليب – اجلنب – الزبادي( 
وتوفري بدائل لال�سترياد )احلليب املجفف(. ت�سدير املنتجات الغذائية 
املعلبة )�سركة الر�سيدي امليزان( والع�سائر )�سركة اإجنوي(. �سركة 

الر�سيدي امليزان ت�ستثمر يف ال�سودان عرب �سركة امل�سرف

م�سروع عمالق ي�سعى خلدمة اأ�سواق ال�سودان وجنوب üüüü�سركة وفرة
ال�سودان و�سد العجز يف اإنتاج احلبوب

�سركة طاقة عربية
توليد الطاقة

توزيع الغاز الطبيعي
ت�سويق املنتجات البرتولية

توفري الغاز امل�سغوط كوقود لل�سيارات

ü
ü
ü
ü

üü
ü
ü
ü

ذراع توليد الطاقة يعمل على تغطية الطلب املتزايد يف م�سر مع تخفيف دعم 
الطاقة. قطاع توزيع الغاز الطبيعي يقوم بتو�سيل املن�ساآت ال�سكنية ب�سبكة الغاز 
القومية. وتقوم ال�سركة بتحويل ال�سيارات اإىل ا�ستخدام الغاز الطبيعي امل�سغوط 

كوقود بديل وتتوقع زيادة الطلب نظًرا لالرتفاع املحتمل يف اأ�سعار الوقود

�سركة اأ�سكوم
اإدارة املحاجر

ا�ستك�ساف واإنتاج الذهب
اإنتاج كاربونات الكال�سيوم وال�سوف 

ال�سخري وال�سوف الزجاجي

ü
ü

ü
üü

ü

ü
ü

اأن�سطة اإدارة املحاجر تلعب دوًرا غري مبا�سًرا يف دعم �سناعة الأ�سمنت يف م�سر. 
اإيرادات اأن�سطة التنفيب عن الذهب ت�سجل بالدولر الأمريكي، دخلت المتيازات 

اجلزائرية حيز الإنتاج ومازالت الأن�سطة ال�ستك�سافية م�ستمرة يف ال�سودان واإثيوبيا. 
مثلت ال�سادرات 56% من اإجمايل مبيعات �سركة اأ�سكوم لت�سنيع الكاربونات 

والكيماويات، بينما ت�سعى �سركة جال�س روك اجلديدة اإىل طرح 50% من الإنتاج املبدئي 
يف اأ�سواق الت�سدير، ثم التو�سع يف حجم الت�سدير اإىل 80% من الإنتاج يف امل�ستقبل.

ا�ستك�ساف واإنتاج البرتول والغاز الطبيعي يف ال�سودان وجنوب ال�سودانüüüü�سركة وادي النيل للبرتول املحدودة

جمموعة اأ�سيك القاب�سة
اأ�سيك لالأ�سمنت

اإدارة م�سانع الإ�سمنت
الإن�ساء والهند�سة

üü
ü
ü

üü
ü
ü

ü
ü
ü

م�سروعات الأ�سمنت يف اجلزائر وال�سودان ت�سجل الإيرادات بالدولر الأمريكي. 
عقود اإدارة امل�سانع ت�سجل الإيرادات بالدولر الأمريكي. مت �سياغة عقود 

الهند�سة والإن�ساء مبا مينع تاأثرها بتذبذب اأ�سعار العملة الأجنبية

مثلت ال�سادرات 52% من مبيعات الزجاج امل�سطح يف �سركة �سفنك�س üü�سركة جال�س ورك�س
للزجاج )24% يف عام 2010( ومثلت ال�سادرات 46% من مبيعات العبوات 

الزجاجية ب�سركة م�سر ل�سناعة الزجاج )40% يف عام 2010(

ت�سدير قطع غيار ال�سياراتüüال�سركة املتحدة للم�سابك
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تقوم شركة القلعة بتطبيق نموذج أعمال ناجح يجمع بين مزايا 
شركات االستثمار التقليدية وشركات إدارة األصول

نموذج استثماري 
فريد ومرن

�سريك عمومي /
�سركة ا�ستثمار مبا�سر

�سركة ا�ستثمارية /
موؤ�س�سة جتارية

تعتمد �سركة القلعة على �سراء وتاأ�سي�س ال�سركات املتميزة يف قطاعات �سناعية حمددة لتكون قاعدة 
انطالق خلطط التو�سع الإقليمي. 

على  ا�ستثمار  لكل  متخ�س�س  �سندوق  تاأ�سي�س  على  القلعة  ب�سركة  ال�ستثمار  اإ�سرتاتيجية  وتقوم 
حدة. ومتتلك القلعة حالًيا  19 �سندوق ا�ستثمار متخ�س�س للتحكم ب�سركاتها التي تعمل يف 15 جمال 

�سناعي متنوع با�ستثمارات ت�سل قيمتها اإىل 9.5 مليار دولر اأمريكي. 
وتنتهج �سركة القلعة اإ�سرتاتيجية ا�ستثمار تدريجية اأتاحت لها املرونة والثبات يف مواجهة تداعيات 
التباطوؤ القت�سادي الذي بداأ خالل عامي 2008 و2009 نتيجة الأزمة املالية العاملية وو�سوًل اإىل ما اآلت 

اإليه اأ�سواق املنطقة بعد الربيع العربي.
وميتلك فريق الإدارة والعاملني يف �سركة القلعة الن�سبة الأكرب من اأ�سهمها �سماًنا مل�سالح ال�سادة 
امل�ساهمني. وتلتزم ال�سركة بالدخول كم�ستثمر رئي�سي يف جميع ال�سفقات التي تقوم بتنفيذها كركيزة 
اأ�سا�سية لإ�سرتاتيجيتها، وقامت حتى الآن با�ستثمار اأكرث من 940 مليون دولر اأمريكي من ميزانيتها 
اخلا�سة يف م�سروعاتها املختلفة. وبينما تركز �سركة القلعة ب�سورة رئي�سية على الفر�س ال�ستثمارية يف 

ا تبدي اهتماًما كبري باأ�سواق �سمال و�سرق اأفريقيا. منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، فهي اأي�سً
ال�ستثمار  �سركات  مميزات  بني  خ�سائ�سه  جتمع  فريد  اأعمال  منوذج  بتطبيق  القلعة  وتقوم 
التقليدية و�سركات اإدارة الأ�سول. وب�سفتها م�ستثمر رئي�سي يف كافة عملياتها ت�ساهم القلعة بح�س�س 
اأخرى  اأطراف  املتبقية  باحل�س�س  وي�ساهم  املتخ�س�سة،  ال�سناديق  قيمة  من  و%20   10 بني  ترتاوح 

ت�سمل ال�سركاء املحدودين من املنطقة والعامل. 
وتعد �سركة القلعة ال�سريك الإقليمي املف�سل ملوؤ�س�سات التمويل التنموية وغريها من اأبرز ال�سركاء 

الدوليني تقديًرا لإجنازات القلعة على مدار ال�سنوات املا�سية.
ومن ثم تعتمد �سركة القلعة على م�سدرين خمتلفني لتحقيق الإيرادات، هما الأرباح الراأ�سمالية 
ال�ست�سارات  اأتعاب  الأخرية  وت�سمل  ال�ستثمارات.  اإدارة  عن  والأتعاب  الرئي�سية،  ا�ستثماراتها  من 
ومكافاآت ح�سن الأداء التي ت�ستحق من ال�سركاء املحدودين يف �سناديق القلعة عند حتقيق اأرباح تفوق 

معدل العائد الداخلي املطلوب.

شركة القلعة تعتمد على توظيف النماذج 
االستثمارية الفريدة كركيزة أساسية لكافة 

استثماراتها. شركة توازن ليست فقط مشروع 
تدوير المخلفات الصلبة ولكنها الشركة الرائدة 
في مجال تحويل المخلفات إلى حلول الطاقة 

البديلة في السوق المصري
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أوجه الدعم من شركة القلعة والقيمة مميزات إستراتيجية استثمارات المجموعة
المضافة الستثمارات المجموعة

شريك رئيسي 
في االستثمار

توظيف الفرص 
بكفاءة ومرونة

تأسيس المشروعات الجديدة أصول متعثرة / إعادة الهيكلة

دمج / شراء / تطوير الصناعات

الشركات االستثمارية التابعة للقلعة

أنواع صفقات االستحواذ
اأنحاء املنطقة. ويتميز هذا  تتبنى �سركة القلعة منهجًا مرًنا لنتقاء الفر�س ال�ستثمارية املتميزة يف 
يف  املطبقة  ال�ستثمارية  النماذج  من  غريه  عن  ال�ستثمار  مراحل  كافة  يف  الدخول  باإتاحة  النموذج 
�سركات ال�ستثمار الأخرى التي تركز على �سفقات ال�ستحواذ ب�سورة اأ�سا�سية. ويقوم منوذج القلعة 
على تاأ�سي�س �سناديق ال�ستثمار املتخ�س�سة للتحكم بال�سركات التابعة ودعم قدرتها على حتقيق النمو 

وتعظيم القيمة على امل�ستوى الإقليمي.

القت�سادية  الأو�ساع  �سعوبة  من  الرغم  على  ا�ستثماراتها  ودعم  بناء  القلعة يف  �سركة  ويرجع جناح 
على مدار ال�سنوات املا�سية اإىل هذا املنهج التدريجي لال�ستثمار، والعمل املتوا�سل على تاأمني احلزم 

التمويلية اجلديدة ل�ستثماراتها.
وت�سعى �سركة القلعة اإىل حتقيق اأعلى عائد عرب توظيف جمموعة متنوعة من الهياكل ال�ستثمارية 
ومنها �سفقات ال�ستحواذ املمولة بالقرو�س )مثل ال�سركة امل�سرية لالأ�سمدة(، واإعادة هيكلة الأ�سول 
املتعرثة )مثل جمموعة اأ�سيك القاب�سة، و�سركة امل�سريني(، وعمليات الدمج وتطوير ال�سناعات )مثل 
�سركة طاقة عربية، وجمموعة جذور(، وتاأ�سي�س امل�سروعات اجلديدة )مثل �سركة نايل لوجي�ستيك�س، 

وال�سركة امل�سرية للتكرير(.

حتجيم خماطر 
ال�ستثمار والقدرة 
على اخرتاق 
الأ�سواق اجلديدة

احلجم املنا�سب جلذب 
اأكفاأ اخلربات الإدارية

مرونة فائقة يف 
تاأمني الفر�س 

التو�سعية 

حلول متنوعة 
وجذابة للتخارج

متابعة م�ستمرة لفر�س 
الدمج وال�ستحواذ

اأف�سل اأنظمة احلوكمة 
والرقابة ورفع التقارير

اإدارة متميزة 
للم�سروعات 
ال�ستثمارية

ترتيب القرو�س 
وال�ستثمارات 
الراأ�سمالية

فر�س الدمج 
وال�ستحواذ 

الإ�سرتاتيجية / اأنظمة 
تطوير الأعمال

جذب اأكفاأ 
الكوادر لقطاع 
املوارد الب�سرية
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خطوات منهجية لالستثمار

 
•  تعد القلعة مستثمراً رئيسياً كما تعد 	

مديراً لألصول وتساهم عادة بنسبة 20% أو 
10% بحد أدنى في كافة استثماراتها.

•  تقوم صناديق االستثمار املشترك بضخ رؤوس األموال إلى 	
�جانب شركة القلعة على أساس ثابت يبلغ 1:2

•  يتم تأسيس الصناديق القطاعية املتخصصة لكل 	
استثمار على حده ولكل قطاع اقتصادي على حده

•  تتم إدارة الصناديق القطاعية املتخصصة عبر 	
إسناد من جانب املساهمني لشركة القلعة

•  يتم شراء أو تأسيس الشركات التابعة 	
لتصبح شركات قابضة

•  تعمل الشركات التابعة كقاعدة انطالق 	
لالستثمارات التكميلية 

•  االستثمارات التكميلية تعمل على االستفادة 	
من كافة مراحل سلسلة القيمة

•  خطة إستراتيجية لبناء الكيانات اإلقليمية 	
الرائدة في صناعات متنوعة

الهيكل التقليدي الستثمارات شركة القلعة

�سركة القلعة
%20

�سناديق 
ال�ستثمارامل�سرتك

%40
�سركاء حمدودين

%40

�سندوق قطاعي متخ�س�س

�سركة ا�ستثمارية

ا�ستثمارات 
تكميلية

ا�ستثمارات 
تكميلية

ا�ستثمارات 
تكميلية

ا�ستثمارات 
تكميلية

حت�سينات ما بعد الإ�ستحواذ
 الدرا�سات
التو�سع الإقليميالنمو الطبيعيال�ساملة

عمليات
التخارج

 ال�سعي لتحقيق الأف�سلية واملركز
القوي

 تعزيز وتطوير الأن�سطة خللق
الكيانات املحلية الرائدة

 التخطيط لتنفيذ التخارج مع
 اللتزام بتطبيق املنهج املرن

لال�ستثمار

·  تخ�سي�س مبكر للموارد
·  حتديد �سريع للم�سكالت 

املادية
·  ا�ستطالع مف�سل حول 
الأطراف ذات العالقة

·  اإدراج التحوط على املخاطر 
الرئي�سية

·  ال�سعي لتحقيق الأف�سلية 
واملركز القوي

·  تعزيز وحتفيز الفرق 
الإدارية

·  حت�سني الإدارة املالية
·  تطوير العمليات

·  بناء الكيانات الرائدة عرب 
تخ�سي�س اخلربات الإدارية 

 وروؤو�س الأموال
 - النمو الطبيعي

- �سفقات الإ�ستحواذ 
التكميلية

·  بناء ال�سركات لال�ستفادة 
من الفر�س التي تظهر على 

ال�ساحة

·  حتويل ال�سركات املحلية 
اإىل كيانات اإقليمية رائدة
·  نقل خربات ال�سركة اإىل 

الأ�سواق اجلديدة
·  ت�سريع وترية خلق القيمة

·  التعرف املبكر على فر�س 
التخارج

·  تعظيم حجم ال�سركة 
لت�سهيل عمليات التخارج 

عرب اأ�سواق املال
·  املرونة وال�ستعداد لتنفيذ 
البيع مقابل العائد املنا�سب

 ال�ستفادة من القوى املحلية
 خللق الكيانات الإقليمية

الرائدة
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تعمل شركة القلعة على خلق وتعظيم 
القيمة للشركة والمساهمين والشركاء 

المحدودين عبر العديد من الهياكل االستثمارية 
مثل صفقات االستحواذ المحملة بالقروض 

وإعادة هيكلة األصول المتعثرة وعمليات الدمج 
وتطوير الصناعات وتأسيس المشروعات الجديدة.
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ال تنشغل شركة القلعة عن التزامها بتحسين المجتمعات التي 
تستثمر فيها، والنهوض بأوضاعها على مختلف األصعدة. وتوجه 

شركة القلعة عناية خاصة إلى مبادرات تطوير المنظومة التعليمية 
والحفاظ على البيئة وتعتبر ذلك حجر الزاوية لبناء مستقبل واعد 

لألجيال القادمة.

االستثمارات المستدامة 
والمسئولية االجتماعية

ترت�سخ مبادئ امل�سئولية الجتماعية يف عقيدة �سركة القلعة. حيث تهدف ال�سركة اإىل موا�سلة الدور 
املنوطة به خالل املرحلة املقبلة من اأجل حتقيق التوازن الأمثل بني النمو القت�سادي وم�سرية التنمية 

الجتماعية يف املنطقة.
وتوؤمن �سركة القلعة اأن اللتزام احلقيقي بامل�سئولية الجتماعية ل يقف عند النطاق املحدود للعمل 
اخلريي من اأع�ساء فريق العمل ب�سورة منفردة اأو �سخ�سية، بل ترى اأن هذا اللتزام يجب اأن يدخل 
املعنية مبا يف ذلك  الأطراف  لكافة  وفعالة  اإيجابية  نتائج  متكاملة هدفها حتقيق  اإ�سرتاتيجية  �سمن 

ال�سادة امل�ساهمني واأبناء املجتمعات التي ت�ستثمر فيها ال�سركة.
ال�سركة  توؤمن  حيث  امل�ستدام،  النمو  لتحقيق  و�سيلة  ال�ستثماري  العمل  من  القلعة  �سركة  وتتخذ 
)متمثلة يف الإدارة وفريق العمل( اأن الأداء ال�ستثماري مل�سروعاتها يتاأثر ويتحدد وفقًا ملا يتم اتخاذه 
ال�سركة  لل�سركة. ومن ثم ترى  والبيئية  اإىل حت�سني احلوكمة الجتماعية  من تدابري وقرارات تهدف 
�سرورة مراعاة هذه التدابري واإعطائها تركيز خا�س اإمياًنا باأن اإدخال العتبارات البيئية والجتماعية 
يف منظومة اتخاذ القرار ي�ساعد على حتقيق اأف�سل النتائج مل�ساهمي ال�سركة، ويدعم النمو احلقيقي 
الأنظمة  تك�سوها  جديدة  حقبة  م�سارف  على  تخطو  وهي  الأفريقية  والقارة  الأو�سط  ال�سرق  مبنطقة 

الدميقراطية.
منذ ن�ساأتها يف عام 2004 قامت �سركة القلعة بتوفري منح وتربعات نقدية تتجاوز 60 مليون دولر 
وذلك  خا�س،  ب�سكل  التعليمية  املنظومة  وتطوير  الجتماعية  التنمية  برامج  متويل  اأجل  من  اأمريكي 
بالإ�سافة اإىل ا�ستثمارات وم�سروعات ال�سركة التي قامت بتوفري حوايل 27 األف فر�سة عمل جديدة 

منذ عام 2006. 

إقامة المشروعات االستثمارية ذات التأثير اإليجابي في المجتمع:
تاأثرت �سركة القلعة كثرًيا مبعايري املنظمة الدولية لال�ستثمار املوؤثر GIIN– وهي منظمة غري هادفة 
قدرة  لتعزيز  �سعًيا  واملتخ�س�سني  اخلرباء  اأكفاأ  من  جانب جمموعة  من   2009 عام  تاأ�س�ست  للربح 
ال�سركات ال�ستثمارية واملوؤ�س�سات الهادفة للربح على مواجهة التحديات الجتماعية والبيئية يف كافة 

اأنحاء العامل.
الإ�سرتاتيجيات  لكل  الداعم  الأ�سا�س  املوؤثر هو  النوع من ال�ستثمار  اأن هذا  القلعة  وتعترب �سركة 
ال�ستثمارية التي تنتهجها الإدارة، حيث توؤمن اأن الفائدة التي ترجع على ال�سادة امل�ساهمني ل ميكن 
قيا�سها فقط من منظور مادي، وق�سرها على حتقيق عوائد نقدية بقيمة 2.2 مليار دولر اأمريكي، 
ا املردود الإيجابي على حياة املاليني من الأفراد الذين حتتك بهم م�سروعات  ولكن ي�ساف اإىل ذلك اأي�سً

ال�سركة يومًيا ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.
ويتجلى تاأثري هذا النوع من ال�ستثمار يف جميع م�سروعات �سركة القلعة، وب�سكل متكامل ومت�سق مع 

اأهداف وبرامج ال�سركة يف جمال امل�سئولية الجتماعية.
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تؤمن شركة القلعة بمبدأ العمل االستثماري كأحد 
الوسائل الفعالة لتحقيق النمو المستدام، حيث ترى 
أن األداء االستثماري للمشروعات يتأثر بما يتم اتخاذه من 

تدابير وإجراءات تهدف إلى تحسين المجتمعات والبيئة 
التي تستثمر فيها وحوكمة الشركة، ومن ثم تلتزم 

القلعة بمنح أولوية خاصة لهذه التدابير.
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+100

حقيقة أخرى
ت�سم م�سروعات �سركة القلعة اأكرث من 42 األف موظف، يعمل كل منهم بروح من التفاين والإخال�س 
خلدمة املاليني من العمالء ب�سكل متوا�سل. وت�سعى ال�سركة اإىل حتقيق اأعلى العوائد للم�ساهمني وكافة 
اأ�سواق  ومميزات  اأهم خ�سائ�س  على  تعتمد  التي  العمالقة  امل�سروعات  اإقامة  عرب  املعنية  الأطراف 
ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، علًما باأن ال�سركة تف�سل اإقامة امل�سروعات التي تعمل على اإتاحة املزيد من 

الفر�س التكميلية خلدمة اأبناء املجتمعات املحيطة با�ستثمارات املجموعة.

دعم المشروعات النظيفة والصديقة للبيئة في مختلف أنحاء المنطقة
تقوم ا�ستثمارات القلعة باإقامة عدد من اأكرث امل�سروعات حفاظًا على البيئة يف خمتلف املجالت، حيث 
اخل�سائ�س  اأهم  هي  النظيف  الإنتاج  اأنظمة  وتطبيق  احلديثة  الت�سميمات  و�سع  اأن  ال�سركة  تعترب 
والقطاعات  ال�سناعات  م�سافة يف خمتلف  قيمة  املبا�سر خللق  ال�ستثمار  �سركات  عليها  تعتمد  التي 

القت�سادية. 
وتعد �سركة القلعة اأحد النماذج الرائدة التي يحتذى بها يف اللتزام بتطبيق ممار�سات الرعاية 
البيئية امل�ستدامة ويظهر ذلك بالنظر اإىل ا�ستثماراتها يف اأهم القطاعات احليوية مثل قطاع الطاقة 

وتدوير املخلفات ال�سلبة والنقل والدعم اللوجي�ستي.
ومن بني ا�ستثمارات �سركة القلعة ذات املردود الإيجابي على البيئة، تظهر �سركة توازن العاملة يف 
جمال تدوير املخلفات الزراعية واملنزلية، والتي ت�سعى اإىل ترويج اأف�سل املمار�سات البيئية من خالل 
�سركاتها التابعة، وهي �سركة "اإيكارو" )حلول تدوير املخلفات( وجمموعة الأن�سطة الهند�سية "اإنتاج" 

)ت�سميم واإن�ساء معامل واأنظمة اإدارة املخلفات(.
وتاأتي �سركة اإيكارو بني اأوىل ال�سركات امل�سرية التي بادرت بتوقيع اتفاقية �سراء مع البنك الدويل 
ثاين  من  325.480 طن  بيع  عرب  وذلك  احلراري،  الحتبا�س  غازات  انبعاث  2008 خلف�س  عام  يف 
وتدوير  وفرز  عقوًدا جلمع  ال�سركة  ومتتلك  الأوروبي.  الكربون  �سندوق  اإىل  املكافئ  الكربون  اأك�سيد 
525.506 األف طن �سنويًا من املخلفات الزراعية ومن ثم حتويلها اإىل وقود بديل اإىل جانب املنتجات 

اخلدمية عالية اجلودة للقطاع الزراعي.

مؤسسة القلعة للمنح 
الدراسية قامت بتوفير 

أكثر من 100 منحة دراسية 
منذ نشأتها ألكفأ الطالب 

والطالبات املصريني  من 
أجل احلصول على الدرجات 

العلمية الرفيعة.

تعد شركة القلعة أحد الركائز 
األساسية للتنمية االجتماعية 

واالقتصادية في مصر واملنطقة حيث 
تتعدى أهدافها حتقيق الربح املادي 

ومتتد إلى تشجيع مبادرات احلفاظ على 
البيئة وإقامة االستثمارات النظيفة 

في مجاالت النقل النهري وتدوير 
اخمللفات وحلول الطاقة البديلة.

قامت استثمارات شركة القلعة بتوفير 12.700 وظيفة جديدة في مصر منذ عام 2004 
- كما قامت بتوفير برامج التدريب المهني والمنح الدراسية المرموقة لآلالف من أبناء 
المجتمعات التي تستثمر فيها. وتترسخ في عقيدة شركة القلعة أهمية المسئولية 

االجتماعية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث تهدف إلى مواصلة التوسع في 
الدور المنوطة به خالل السنوات المقبلة من أجل تحقيق التوازن األمثل بين النمو االقتصادي 

ومسيرة التنمية االجتماعية في المنطقة.

التزام متواصل بدعم المنظومة التعليمية
)CCSF( موؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية

اأن�سطة �سركة القلعة يف  اإن�ساء موؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية يف عام 2007 لت�سبح باكورة  مت 
جمال امل�سئولية الجتماعية. وتلتزم ال�سركة برعاية موؤ�س�سة القلعة من اأجل توفري ما يرتاوح بني 
15 و20 منحة درا�سية كل عام ل�سباب م�سر املتميز، واإتاحة الفر�سة للطالب والطالبات من كافة 
ربوع م�سر ل�ستكمال الدرا�سات العليا واحل�سول على الدرجات العلمية الرفيعة مثل املاج�ستري 
والدكتوراه من اأكرب واأعرق املعاهد واجلامعات الدولية. وت�سع املوؤ�س�سة �سرًطا واحًدا وهو العودة 
اإىل م�سر عقب ا�ستكمال الدرا�سة ورد اجلميل اإىل هذا الوطن العظيم. ومنذ تاأ�سي�سها يف عام 
2007 قامت املوؤ�س�سة بتقدمي 89 منحة درا�سية للح�سول على درجة املاج�ستري و13 منحة لدرجة 
الدكتوراه لطالب م�سريني من خمتلف املحافظات مثل القاهرة واجليزة والإ�سكندرية واملنوفية 

والإ�سماعيلية واأ�سيوط وطنطا واأ�سوان.

مركز القلعة للخدمات املالية )CCFSC( يقوم بتدريب طلبة اجلامعة االأمريكية بالقاهرة
تربعت �سركة القلعة مببلغ 250 األف دولر اأمريكي لتاأ�سي�س »مركز القلعة للخدمات املالية باجلامعة 
الأمريكية بالقاهرة« والذي مت افتتاحه يف نوفمرب 2006 كاأول مركز من نوعه يف ال�سرق الأو�سط 
يف  للعمل  وجتهيز طالبه  لإعداد  املركز  وي�سعى  املايل.  والتحليل  التدريب  اأن�سطة  يف  متخ�س�س 
جمالت تداول الأوراق املالية واإدارة املخاطر وتخ�سي�س الأ�سول ويتطلع مل�ساعدة الطالب والباحثني 
عرب تقدمي املعلومات واخلربات الالزمة لي�سبحوا من رواد �سناعة اخلدمات املالية باملنطقة. وتقوم 

ال�سركة بتخ�سي�س 30 األف دولر اأمريكي �سنويًا لتغطية م�سروفات ت�سغيل املركز.
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60مليون دوالر 
 )RDF( ومن جانب اآخر تعاقدت ال�سركة على توريد 50 األف طن �سنوًيا من م�ستقات الوقود املرفو�سة
من املخلفات ال�سلبة، وهي ما يتبقى من املخلفات بعد عمليات الفرز والت�سميد وا�ستخراج املواد القابلة 

لإعادة التدوير واملعادن، وجتري العادة يف الغالب على دفن هذه املخلفات.

ت�سمل م�ساهمات �سركة توازن التايل:

 مكافحة التلوث 	
 اإنتاج الأخ�ساب والأعالف والأ�سمدة الع�سوية 	

  توفري العملة الأجنبية من اأن�سطة الت�سدير وتوفري بدائل ال�سترياد  	
عرب اإنتاج الوقود البديل والأعالف احليوانية

 توفري فر�س العمل اجلديدة يف اأحد القطاعات القت�سادية النا�سئة 	
 تطوير تكنولوجيا جديدة �سديقة للبيئية 	

 شركة وفرة: توفير فرص العمل الجديدة وإتاحة الخبرة 
والمعرفة ألبناء المجتمع المحلي 

تعد �سركة �سابينا اأحد امل�سروعات الفرعية التابعة ل�سركة القلعة يف قطاع الإنتاج الزراعي بال�سودان. 
وقامت ال�سركة باإن�ساء �سندوق تبلغ قيمته 1.58 مليون دولر اأمريكي من اأجل حت�سني مقومات البنية 
الأ�سا�سية الجتماعية بالقرب من مدينة كو�ستي الواقعة يف ولية النيل الأبي�س ال�سودانية حيث متتلك 

ال�سركة عقوًدا ل�ست�سالح وزراعة اأرا�س تبلغ م�ساحتها 324 األف فدان. 

نبذة عن م�ساهمات ال�سركة:

 توفري حوايل 22% من اإنتاج ال�سركة ملنفعة املجتمع املحلي. 	
املزارعني  اإىل  لل�سركة  التابعة  الأرا�سي  من  و%15  احلالية  الري  وعقود  اأنظمة  من   %33   تقدمي  	

املحليني فور انتهاء عمليات ال�سركة.
  تخ�سي�س حوايل 395 األف دولر �سنوًيا ملدة اأربع �سنوات من اأجل اإعادة تاأهيل املدار�س واملن�ساآت  	
التعليمية يف املنطقة املحيطة ودعم املزارعني بربامج التدريب املهني يف جمالت الكهرباء وال�سباكة 
املدر�سة  على جتديد  العمل  وجاري  مدار�س  ثالثة  بتجديد  الآن  حتى  ال�سركة  وقامت  وامليكانيكا. 

الرابعة.
  جتديد قنوات الري ملا يقرب من 7 اآلف فدان من الأرا�سي الزراعية. 	

املزارع  يف  املتبعة  والت�سميمات  املعايري  لنف�س  وفقًا  املحلي  للمجتمع  املخ�س�سة  الأرا�سي    تطوير  	
التجارية التابعة لل�سركة.

الزراعية،  الأرا�سي  فدان من  األف  لـ250  كونكورد عقوًدا  �سركة  ال�سودان حيث متتلك  اأما يف جنوب 
اأحدث  نقل  على  وتعمل  واحلبوب  البقوليات  من  املحلي  املجتمع  احتياجات  بتوفري  ال�سركة  وتلتزم 

اخلربات واملمار�سات الدولية اإىل املزارعني املحليني.

الشركة المصرية للتكرير تعمل على تدريب أكثر من 2000 عامل مصري
تعمل ال�سركة امل�سرية للتكرير على اإن�ساء اأكرب م�سروع تكرير يف منطقة القاهرة الكربى تبلغ تكلفته 
اأكرب ا�ستفادة لأبناء املنطقة املحيطة  اأمريكي. وتلتزم ال�سركة بتحقيق  ال�ستثمارية 3.7 مليار دولر 
بامل�سروع يف م�سطرد عرب توفري برامج التدريب واإتاحة فر�س العمل واإقامة امل�سروعات التنموية لتلبية 

الحتياجات الجتماعية يف املنطقة.
وقد بادرت ال�سركة بتوفري التدريب الالزم لأبناء املنطقة �سعًيا لتزويدهم مبتطلبات �سوق العمل يف 

املرحلة القادمة على الرغم من اأن امل�سروع مل يبداأ حتى الآن.

نبذة عن م�ساهمات ال�سركة:

  اإن�ساء مراكز تنمية اجتماعية لتوفري اأهم اخلدمات التي يحتاجها اأبناء املنطقة من اأن�سطة التدريب  	
املهني ومهارات الكمبيوتر وحمو الأمية اإىل الرعاية ال�سحية واأ�س�س الوقاية من الأمرا�س.
  تدريب حوايل 100 خراط و40 فني ميكانيكي و15 كهربائي و45 فني كمبيوتر حتى اليوم. 	

  تدريب اأكرث من األفي عامل من �سكان املناطق املحيطة بامل�سروع على مدار العامني القادمني. 	
  تدريب اأكرث من 500 فني حلام، عرب برامج التعاون مع اأكادميية اللحام امل�سرية ومركز التدريب  	

التابع ل�سركة القاهرة لتكرير البرتول.

قامت شركة القلعة بتوفير منح 
وتبرعات نقدية تتجاوز 60 مليون دوالر 
أمريكي منذ عام 2004 لتمويل برامج 
التنمية االجتماعية وتطوير املنظومة 

التعليمية بشكل خاص.
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�أحمد هيكل
املوؤ�س�س ورئي�س 
جمل�س الإدارة

خربة 24 عاًما: املجموعة 
املالية هريمي�س - فنون

تمتد استثمارات شركة القلعة في 15 مجال صناعي متنوع من 
خالل 19 شركة استثمارية تابعة يعمل بها أكثر من 42 ألف موظف 

وعامل تحت إشراف 73 موظف محترف و41 خبيًرا بمختلف مجاالت 
االستثمار

فريق 
شركة القلعة

اللجنة التنفيذية

مرو�ن �لعربي
الع�سو املنتدب

خربة 16 عاًما: املجموعة 
املالية هريمي�س - موؤ�س�سة 
�سريمان اآند �ستريلينج

�ستيفن مرييف
الع�سو املنتدب
خربة 29 عاًما: 

جمموعة �سيتي - �ساملون 
 براذرز - �سركة

E*Trade International 

با�سم عزب
الع�سو املنتدب

خربة 17 عاًما: جمموعة 
�سيتي - املجموعة املالية 

هريمي�س - بلتون

عمرو �لرببري
الع�سو املنتدب

خربة 12 عاًما: جمموعة 
�سيتي - دوت�سه بنك

عالء �لعفيفي
الع�سو املنتدب

خربة 11 عاًما: جولدمان 
�ساك�س - املجموعة املالية 

هريمي�س - ات�س �سي 
لتداول الأوراق املالية

�سريف �لربن�س
الع�سو املنتدب

خربة 15 عاًما: املجموعة 
املالية هريمي�س - فودافون

حممد عبد�لاله
الع�سو املنتدب

خربة 24 عاًما: املجموعة 
املالية هريمي�س - البنك 

التجاري الدويل

طارق �سالح
الع�سو املنتدب

خربة 30 عاًما: ال�سركة 
العربية الهند�سية لال�ست�سارات

ه�سام �خلازند�ر
ال�سريك املوؤ�س�س 
والع�سو املنتدب

خربة 14 عاًما: املجموعة 
املالية هريمي�س - جولدمان 

�ساك�س

كرمي �سادق
الع�سو املنتدب

خربة 17 عاًما: البنك العربي 
- البنك التجاري الدويل

اأحمد ال�سرقاوي
م�سطفى �سويلم

كرمي بدر
روؤوف توفيق

مي الق�سبي
رنا عبداللطيف
ح�سن م�سعود
�سلمى من�سور
عمر الألفي

ليلى ح�سن
حممد �سرحان
يا�سمني البيايل
راندا الربل�سي

دينا �سروف
يو�سف عالم

علي جالل يو�سف

طارق حيايل
عالء الف�س

حم�سن من�سور
اأحمد ال�سغري

�ساندرا را�سد
نظيم مزيان

كري�ستو�س اأرجريو
عمر الإمام

حممد عطا
ها�سم �سربي

خالد بدر

حملل مايل )7(حملل مايل �أول )9(مدير تنفيذي )8(

�نتقاء وتنفيذ �ل�سفقات �إد�رة �مل�سروعات �ملو�رد �لب�سرية تكنولوجيا �ملعلومات جذب �ل�ستثمار�ت 
�لر�أ�سمالية

ترتيب �لقرو�س 
و�لت�سهيالت �لئتمانية

�لت�سالت و�لهوية عالقات �مل�ستثمرين�إد�رة �ملخاطر�لإد�رة �لقانونية�لتمويل و�ملحا�سبة
�ملوؤ�س�سية

نائب مدير )3(
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فريق شركة القلعة تجمعه روابط وطيدة، وتتميز بيئة العمل 
بمزجها بين البصيرة والجراءة واالبتكار مع الحفاظ وااللتزام بالنظام 
واالحترافية والرقي في المنهج االستثماري، ويمثل أعضاؤه التواجد 

اإلقليمي الواسع الستثمارات المجموعة.

فريق 
شركة القلعة

أسلوب وبيئة العمل بشركة القلعة يعكس المنهج االستثماري 
للشركة.

تقوم �سركة القلعة باإ�سناد جمموعات عمل مكونة من املوظفني املحرتفني ملتابعة عمليات ا�ستثماراتها 
ب�سكل متوازي، ومن الطبيعي اأن يتم اإ�سناد ما يرتاوح بني 3 و4 م�سروعات خمتلفة اإىل املوظف الواحد 
يف نف�س الوقت حيث ترى الإدارة اأن حجم ال�سفقات وتعقيدها وتنوعها مينح اأع�ساء الفريق فر�سة 
منهم  كل  مهارات  تذكية  يف  ي�ساهم  ال�ستثمار مما  كافة جمالت  يف  عاملية  لكت�ساب خربة  ممتازة 

ويدعم قدرتهم التناف�سية طوال حياتهم املهنية.

يهيمن على فريق ال�سركة جمموعة من اأكفاأ املحرتفني ال�سباب الذين ترتاوح اأعمارهم حول 30 
عاًما اأو اأكرث. ويحظى �سركاء القلعة بخربة غري م�سبوقة يف جمالت متنوعة ت�سمل ال�ستثمار املبا�سر 

واأ�سواق املال وبنوك ال�ستثمار.

يضم فريق شركة القلعة 73 موظًفا من 
أكفأ الكوادر اإلدارية والتنفيذية المتميزة 

من بينهم 41 خبيرًا بمختلف مجاالت 
االستثمار. ويتألف فريق الشركة من أبناء 

المنطقة الذين يتمتعون بدراية عميقة بأسواق 
المنطقة ولديهم خبرات دولية متميزة.
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تمتلك اإلدارة العليا حصة األغلبية من أسهم شركة القلعة

أكفأ الخبرات
التنفيذية

�أحمد هيكل
�ملوؤ�س�س ورئي�س جمل�س �لإد�رة 

هيكل  اأحمد  كان  القلعة  �سركة  تاأ�سي�س  قبل 
التنفيذي  الإدارة  جمل�س  وع�سو  املنتدب  الع�سو 
على  عمل  والتي  هريمي�س  املالية  باملجموعة 
�سغرية  مالية  ا�ست�سارات  �سركة  من  حتويلها 
العربي.  العامل  يف  الرائد  ال�ستثمار  بنك  اإيل 
الأ�سول  اإدارة  قطاع  رئا�سة  هيكل  اأحمد  وتوىل 
املالية  الأوراق  تداول  وقطاع   )1995-1994(
)1997-1999( وقطاع الرتويج وتغطية الكتتاب 
املبا�سر  ال�ستثمار  وقطاع   )1997-1996(
تنفيذ  على  هيكل  اأحمد  وعمل   .)2001-1999(
الناجحة  املبا�سر  ال�ستثمار  �سفقات  من  العديد 
جمال  يف  الرائدة  ال�سركة  تاأ�سي�س  يف  و�سارك 
م�سر  يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
م�سر.  يف  الطبيعي  الغاز  توزيع  �سركة  واأكرب 
ترتيب ثالث عمليات  اأحمد هيكل يف  �سارك  كما 
الرائدة  تيليكوم  اأوار�سكوم  �سركة  ل�سالح  متويل 
الطرح  عمليات  عن  ف�ساًل  الت�سالت  يف جمال 
العام لكربى ال�سركات الإقليمية ومنها اأورا�سكوم 
ح�سل  للفنادق.  واأورا�سكوم  وال�سناعة  لالإن�ساء 
والدكتوراه  املاج�ستري  �سهادة  على  هيكل  اأحمد 
من  الهند�سية  والإدارة  ال�سناعية  الهند�سة  يف 

جامعة �ستانفورد الأمريكية.

ه�سام �خلازند�ر
�ل�سريك �ملوؤ�س�س و�لع�سو �ملنتدب 

قبل ا�سرتاكه يف تاأ�سي�س �سركة القلعة، كان ه�سام 
اخلازندار رئي�ًسا لقطاع الرتويج وتغطية الكتتاب 
باملجموعة املالية هريمي�س حيث بداأ حياته املهنية 
يف عام 1996. �سارك اخلازندار خالل هذه الفرتة 
يف تنفيذ عدد من العمليات ال�ستثمارية ال�سخمة. 
 Goldman موؤ�س�سة  مع  كذلك  اخلازندار  وعمل 
يف  �سافر  حيث   2000-1999 عام  بلندن   Sachs
اإعارة لتقدمي ال�ست�سارات للموؤ�س�سات وال�سركات 
و�سفقات  ال�ستثمار  اإ�سرتاتيجية  حول  الأوروبية 
ع�سو   اخلازندار  ه�سام  وال�ستحواذ.  الدمج 
الإقليمية  ال�سركات  من  العديد  اإدارة  مبجال�س 
و�سركة  القاب�سة  اأ�سيك  جمموعة  منها  الرائدة 
ا رئي�س جلنة اأ�سواق  ال�سويدي للكابالت، وهو اأي�سً
الأمريكية  التجارية  الغرفة  يف  وال�ستثمار  مال 
مب�سر، وع�سو جمل�س الإدارة باجلمعية امل�سرية 
بكلية  ال�ست�ساري  املجل�س  وع�سو  املالية  لالأوراق 
اإدارة الأعمال باجلامعة الأمريكية بالقاهرة وع�سو 
املبا�سر  ال�ستثمار  مبوؤ�س�سة  ال�ست�سارية  اللجنة 
الأع�ساء  واأحد   EMPEA النا�سئة  الأ�سواق  يف 
املبا�سر  لال�ستثمار  امل�سرية  للجمعية  املوؤ�س�سني 
يف  ال�سابقة  ع�سويته  جانب  اإىل  وذلك   ،EPEA
جمل�س الأعمال امل�سري الأمريكي. ح�سل ه�سام 
اخلازندار على �سهادة البكالوريو�س يف القت�ساد 
 1996 عام  بالقاهرة  الأمريكية  اجلامعة  من 
جامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري  و�سهادة 

هارفارد الأمريكية عام 2003.
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مرو�ن �لعربي
�لع�سو �ملنتدب

القلعة يف عام 2005، كان  قبل ان�سمامه ل�سركة 
 Shearman �سركة  يف  �سريكًا  العربي  مروان 
ال�ست�سارات  مكاتب  اأحد  وهي   & Sterling
الدمج  العامل يف �سفقات  الرائدة حول  القانونية 
والغاز  البرتول  قطاع  واملعامالت يف  وال�ستحواذ 
الطبيعي، ويقع مقرها الرئي�سي مبدينة نيويورك 
الأمريكية. وقبل ذلك �سغل العربي من�سب املدير 
بنك  هريمي�س،  املالية  باملجموعة  التنفيذي 
قدم  حيث  العربي،  العامل  يف  الرائد  ال�ستثمار 
و�سفقات  املال  �سوق  اأن�سطة  حول  ال�ست�سارات 
العربي  مروان  در�س  وال�ستحواذ.  الدمج 
القت�ساد باجلامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة 
يال الأمريكية، وح�سل على �سهادة الدكتوراه يف 
املتحدة  بالوليات  كولومبيا  جامعة  من  القانون 

الأمريكية.

كرمي �سادق
�لع�سو �ملنتدب

كان   2005 عام  يف  القلعة  ل�سركة  ان�سمامه  قبل 
العربية  بال�سركة  املنتدب  الع�سو  �سادق  كرمي 
ال�ستثمار  �سركات  اإحدى  وهي  لال�ستثمار 
املبا�سر الكربى يف م�سر. وجنح �سادق يف اإعادة 
تقدر  والتي  ال�سركة  ا�ستثمارات  من  كبري  جزء 
دولر  مليون   90.91( جنيه  مليون   500 بنحو 
اأمريكي( اإىل امل�ساهمني يف �سكل اأرباح وعمليات 
بالبنك  �سادق  عمل  كما  لالأ�سهم.  �سراء  اإعادة 
اكت�سب  حيث  العربي  والبنك  الدويل  التجاري 
خربة وا�سعة يف جمال البنوك املوؤ�س�سات وتقييم 
خماطر الئتمان. ح�سل كرمي �سادق على �سهادة 
وال�ستثمار  الدولية  املالية  الأوراق  يف  املاج�ستري 

والتمويل من جامعة ريدينج باململكة املتحدة.
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يتمتع األعضاء المنتدبون بمزيج فريد يجمع بين الخبرة المحلية 
وأفضل الممارسات الدولية

فريق إداري 
على أعلى مستوى

طارق �سالح �لدين عطية, 
�لع�سو �ملنتدب للم�سروعات �جلديدة

قبل ان�سمامه ل�سركة القلعة يف عام 2007، عمل طارق �سالح الدين 
بق�سم اإدارة امل�سروعات يف ال�سركة العربية لال�ست�سارات الهند�سية 
حيث اأدار الكثري من امل�سروعات العمالقة ومنها م�سروع �سيتي �ستارز 
العقاري متعدد الأغرا�س والذي بلغت قيمته ال�ستثمارية 750 مليون 
دولر اأمريكي، بالإ�سافة اإىل م�سروع م�سنع الزجاج امل�سطح بقيمة 
رم�سان. ومي�سي  العا�سر من  مدينة  اأمريكي يف  دولر  مليون   107
طارق �سالح الدين حاليًا فرتة اإعارة ل�سركة اأر�سكو، اإحدى �سركات 
املنتدب  الع�سو  من�سب  ي�سغل  حيث  القاب�سة،  اأ�سيك  جمموعة 
�سهادة  الدين عطية على  التنفيذي. ح�سل طارق �سالح  والرئي�س 
املاج�ستري  و�سهادة  القاهرة  جامعة  من  الهند�سة  يف  البكالوريو�س 
يف اإدارة الأعمال من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحري بالقاهرة.

�سريف �لربن�س, �لع�سو �ملنتدب
قبل ان�سمامه ل�سركة القلعة يف عام 2006، �سغل �سريف الربن�س 
امل�ستثمرين  وعالقات  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  مدير  من�سب 
ال�سوقي  املال  راأ�س  منو  يف  و�ساعد  م�سر،  فودافون  �سركة  يف 
لل�سركة من 1.5 مليار دولر اأمريكي اإىل 4 مليار دولر اأمريكي. 
وكان �سريف الربن�س نائب رئي�س ق�سم الرتويج وتغطية الكتتاب 
باملجموعة املالية هريمي�س وقام باإدارة وتن�سيق عدد من عمليات 
الدمج وال�ستحواذ منها تقييم عملية �سراء �سركة هاينكني حل�سة 
اإ�سرتاتيجية يف �سركة الأهرام للم�سروبات يف �سفقة بلغت قيمتها 
�سركة فودافون م�سر يف  اأمريكي، وعملية قيد  287 مليون دولر 
بالإ�سافة  اأمريكي  دولر  مليار   1.6 بقيمة  امل�سرية    البور�سة 
تيليكوم  اأورا�سكوم  ل�سركة  الدولية  الإيداع  �سهادات  برنامج  اإىل 
اأمريكي. ح�سل �سريف  لندن بقيمة 368 مليون دولر  بور�سة  يف 
اجلامعة  من  القت�ساد  يف  البكالوريو�س  �سهادة  على  الربن�س 

الأمريكية بالقاهرة.

عمرو �لرببري, �لع�سو �ملنتدب
خالل  املنتدب  الع�سو  من�سب  يف  القلعة  ل�سركة  ان�سمامه  قبل 
 Citiو  Deutsche Bank مع  الرببري  عمرو  عمل   ،2009 فرباير 
Group حيث �سملت م�سئولياته العديد من املجالت منها التمويل 
ال�سخ�سي واملوؤ�س�سي وتداول امل�ستقات والهيكلة. كما عمل الرببري 
 Deutsche بق�سم التداول واملواقف اخلا�سة بالأ�سواق النا�سئة مع
Bank حيث ركز على فر�س النمو يف اأ�سواق منطقة ال�سرق الأو�سط 
ح�سل  اجلذابة.  الأفريقية  الأ�سواق  من  وغريها  اأفريقيا  و�سمال 
امليكانيكية  الهند�سة  يف  البكالوريو�س  �سهادة  على  الرببري  عمرو 
واأم�سى فرتة درا�سية يف جامعة  بالقاهرة  الأمريكية  من اجلامعة 

ولية بن�سلفانيا الأمريكية.



35   35�سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2011

با�سم عزب, �لع�سو �ملنتدب
ان�سم با�سم عزب ل�سركة القلعة يف عام 2009 وي�سغل الآن من�سب 
وعمل  العربي.  العامل  اأنحاء  يف  الإ�سدارات  ومدير  املنتدب  الع�سو 
بلتون  ب�سركة  املالية  الأوراق  تداول  لق�سم  مديرًا  ال�سابق  يف  عزب 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اأ�سواق  بتغطية  قام  حيث  القاب�سة 
ق�سم  رئا�سة  ذلك  قبل  وتوىل  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  وال�سرق 
اأ�سحاب املالءة املالية واملوؤ�س�سات ال�ستثمارية العربية  امل�ستثمرين 
باملجموعة املالية هريمي�س، بنك ال�ستثمار الرائد يف العامل العربي، 
الأمريكي  امل�سري  للبنك  التابع  التمويل  ق�سم  يف  عمله  بعد  وذلك 
)كريدي اجريكول م�سر حاليًا( وق�سم التمويل املوؤ�س�سي يف �سيتي 

بنك م�سر.
�ستيفن مرييف, �لع�سو �ملنتدب بق�سم 

عالقات �ملوؤ�س�سات �لدولية
مرييف  �ستيفن  �سغل   ،2008 عام  يف  القلعة  ل�سركة  ان�سمامه  قبل 
 Citigroup Global من�سب رئي�س الإ�سدارات اخلا�سة يف �سركة 
اأن�سطة جذب  تزيد عن 20 عامًا يف  يتمتع بخربة  Markets حيث 
املبا�سر  ال�ستثمار  لعمليات  اجلديدة  الراأ�سمالية  ال�ستثمارات 
وغريها من اأن�سطة بنوك ال�ستثمار. وقد �سغل مرييف عدة منا�سب 
يف   Salomon Brothers  /  Salomon Smith Barney مبجموعة 
عدد من املراكز العاملية الكربى مثل نيويورك وطوكيو ولندن ابتداًء 
يف  وال�ستحواذ  الدمج  عمليات  يف  تخ�س�س  حتى   1985 عام  من 
التي  وال�ستحواذ  الدمج  �سفقات  قيادة  وتوىل  الت�سعينات  اأوائل 

قامت بها املجموعة يف الأ�سواق الأوروبية اإىل جانب عمله يف جمال ال�ست�سارات ال�ستثمارية واأن�سطة جذب 
روؤو�س الأموال لال�ستثمارات اخلا�سة والعامة. وقام مرييف بتنفيذ اأول عملية طرح عام اأوَّيل قامت باإدارتها 
والإ�سدارات  للتحويل  القابلة  وال�سندات  يانكي  �سندات  عملية متويل  اإىل جانب  اأوروبا  �ساملون يف  موؤ�س�سة 
 Citi Group اخلا�سة لكل من ال�سركاء العموميني وال�سركات اخلا�سة على حد �سواء. وقبل عودته للعمل مع
يف عام 2001، �سغل مرييف من�سب الع�سو املنتدب ب�سركة E*Trade International Capital، وكان م�سئوًل 
الإنرتنت  �سبكة  على  اإلكرتونية  بوابة  عرب  التداول  خدمات  وطرح  بال�سركة  الإلكرتوين  التوزيع  هيكلة  عن 

وغريها من املهام الأخرى التي ُعِهدت اإليه.

عالء �لعفيفي, �لع�سو �ملنتدب
العفيفي  عالء  عمل   ،2006 عام  يف  القلعة  ل�سركة  ان�سمامه  قبل 
الدمج  فرق  مع  لندن  يف   Goldman Sachs  & Co ب�سركة 
يف  العفيفي  و�سارك  وال�سناعية.  الطبيعية  واملوارد  وال�ستحواذ 
اأن�سطة  يف  ال�ست�سارات  وقدم  ال�ستثمارية  ال�سفقات  من  الكثري 
والأن�سطة  الديون  وتن�سيق  التمويل  واأن�سطة  وال�ستحواذ  الدمج 
 Mittal Steel، منهم  البارزين  العمالء  من  للعديد  الدفاعية 
 Petrolplus، Saint-Gobain، British Petroleum، Shell، British
عالء  بداأ  اأوديون.  و�سينما   ،Gas،  InterGen،  MOL،  SAS،  ICI
العفيفي حياته املهنية مع املجموعة املالية هريمي�س، بنك ال�ستثمار 

الرائد يف العامل العربي، وهو حملل مايل معتمد )CFA( ويحمل �سهادة البكالوريو�س يف القت�ساد واإدارة 
الأعمال من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة و�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال )مع الرتكيز على �سيا�سات 

التمويل والإدارة الإ�سرتاتيجية والتنظيمية( من كلية وارتون لالأعمال بالوليات املتحدة الأمريكية.

حممد عبد�لاله, �لع�سو �ملنتدب
قبل ان�سمامه ل�سركة القلعة يف عام 2005، عمل حممد عبدالاله 
املالية  باملجموعة  املالية  املالءة  اأ�سحاب  من  امل�ستثمرين  مع 
بق�سم  املالية. وقبل ذلك عمل عبدالاله  الأوراق  لتداول  هريمي�س 
البنك  عمليات  اأدار  حيث  الدويل  التجاري  للبنك  التابع  الئتمان 
قيمتها  تبلغ  ا�ستثمارية  مبحفظة  والورق  املن�سوجات  قطاعات  يف 
�سهادة  على  عبدالاله  حممد  ح�سل  م�سري.  جنيه  مليون   500

البكالوريو�س يف املحا�سبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة.



 �سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2011 3636

يتألف مجلس إدارة شركة القلعة من األعضاء غير التنفيذيين 
بصورة أساسية، وتستفيد استثمارات المجموعة من الخبرات اإلدارية 

والمنظور اإلقليمي الواسع الذي يحظى به أعضاء مجلس اإلدارة

اإىل جانب موؤ�س�س �سركة القلعة وال�سريك املوؤ�س�س واثنني من الأع�ساء املنتدبني يف اللجنة التنفيذية، 
م�ساهمي  قبل  اختيارهم من  تنفيذيني مت  اأع�ساء غري  �سبعة  القلعة حاليًا  �سركة  اإدارة  ي�سم جمل�س 

ال�سركة.

مجلس اإلدارة

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة
اأحمد هيكل

األعضاء التنفيذيين
ه�سام اخلازندار

ال�سريك املوؤ�س�س والع�سو املنتدب

كرمي �سادق
الع�سو املنتدب

مروان العربي
الع�سو املنتدب

األعضاء غير التنفيذيين
جمدي الد�سوقي

)ان�سم عام 2010(

علء عرفه
)ان�سم عام 2009(

كرمي ال�سرييف
 Power Investment سركة�

)ان�سم عام 2010(

�ساري موري�س
�سركة العليان املالية املحدودة 

)ان�سم عام 2010(

رغيد �سانتي
�سركة الإمارات الدولية لال�ستثمار 

)ان�سم عام 2009(

ال�سيخ حممد بن �سحيم اآل ثاين
)ان�سم عام 2009(

وليد اأبامني
)ان�سم عام 2012(

زياد اأبامني
)ان�سم عام 2012(

علي الطاهري
)ان�سم عام 2012(
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2010 و2011
سنوات حافلة باجلوائز لشركة القلعة

أفضل شركة استثمار مباشر 
في أفريقيا

2010

أفضل عملية متويل خالل 
العام

 )الشركة املصرية للتكرير( 
2011

�أفضل صفقة جذب 
رؤوس أموال

)سكك حديد ريفت فالي(
2011

أفضل صفقة في قطاع البترول 
والغاز الطبيعي خالل العام 
)الشركة املصرية للتكرير(

2010

أفضل صفقة في قطاع البنية 
األساسية باملنطقة خالل العام 

)سكك حديد ريفت فالي(
2011

أفضل شركة استثمار 
مباشر في مصر 2010

أفضل عضو منتدب 2010

أفضل شركة استثمار 
مباشر في أفريقيا

2010

أفضل شركة استثمار مباشر 
في أفريقيا

2011

أفضل صفقة في قطاع 
النقل خالل العام 

)نايل لوجيستيكس(
2011

أفضل صفقة في قطاع 
البنية األساسية بأفريقيا 

خالل العام 
)سكك حديد ريفت فالي(

2011

أفضل مدير ألصول 
واستثمارات البنية 

األساسية في أفريقيا خالل 
�العام 
2010

PEI 300 2010

أفضل شركة استثمار مباشر 
في أفريقيا

2011

أفضل شركة في أفريقيا 
خالل العام

2010

 أفضل شركة
استثمار مباشر

2010

أفضل مدير ألصول 
واستثمارات البنية 

األساسية في أفريقيا خالل 
�العام 
2010
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شركة القلعة: قوتها في ناسها

قامت الشركات االستثمارية الـ19 التابعة للقلعة 
بتوظيف أكثر من 42 ألف عامل وموظف في 

أنحاء 15 دولة. ومنذ عام 2004 قامت مشروعات 
الشركة بتوظيف قرابة 39 ألف موظف وعامل 

في مصر وتوفير 12.700 فرصة عمل جديدة.

شركات
المجموعة
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مجموعة أسيك القابضة

والهند�سة  الأ�سمنت  جمالت  يف  الرائدة  الإقليمية  ال�سركات  اإحدى  القاب�سة  اأ�سيك  جمموعة  تعد 
والإن�ساء، ومتتد عمليات املجموعة يف اأنحاء منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا. 

اأ�سيك القاب�سة بخربة تزيد عن 30 عاًما يف جمالت متنوعة ت�سمل الإن�ساءات،  تتمتع جمموعة 
وت�سميم وهند�سة املن�ساآت ال�سناعية، وتطوير اأنظمة الإدارة الفنية وبرامج التحكم الآيل.

ت�سم جمموعة اأ�سيك القاب�سة عدًدا من ال�ستثمارات وال�سركات املتميزة؛ اأبرزها �سركة اأ�سيك 
وتعمل  باملنطقة.  الأ�سمنت  الالعبني يف �سناعة  اأبرز  كاأحد  والتطور  النمو  التي جنحت يف  لالأ�سمنت 
اأ�سيك لالأ�سمنت على زيادة اإجمايل طاقتها الإنتاجية اإىل 10 مليون طن �سنوًيا بحلول عام 2015 يف 

الأ�سواق الرئي�سية باملنطقة مثل م�سر وال�سودان واجلزائر.
وت�سم جمموعة اأ�سيك القاب�سة كذلك �سركات اأخرى متخ�س�سة يف تقدمي جمموعة متنوعة من 
و�سركة  اأر�سكو،  و�سركة  للهند�سة،  اأ�سيك  �سركة  البيئية، وهي  الفنية وخدمات احلماية  الإدارة  حلول 

اأ�سيك للتحكم الآيل، و�سركة اأ�سنربو.
اأن املجموعة تعمل على  اأ�سيك القاب�سة يف خدمة قطاع الأ�سمنت، غري  اأن�سطة  اأغلب  تتخ�س�س 
موا�سلة التو�سع بقاعدة العمالء حتى تتمكن من طرح خدماتها ملزيد من الأن�سطة واملجالت ال�سناعية 

مثل �سركات ت�سنيع احلديد وال�سلب وحمطات توليد الطاقة وغريها.

تطور أنشطة الشركة
م�سر  �سركة  وهي  رائدة  م�سرية  �سركات  ثالثة  �سخمة يف  لالأ�سمنت ح�س�سًا  اأ�سيك  �سركة  متتلك 
لالأ�سمنت – قنا، وال�سركة العربية الوطنية لالأ�سمنت )م�سنع اأ�سمنت حتت الإن�ساء يف حمافظة املنيا 

بقدرة 2 مليون طن �سنوًيا( و�سركة اأ�سيك للخر�سانة اجلاهزة يف �سعيد م�سر. 
ومتتد اأن�سطة ال�سركة يف اأ�سواق اأخرى مثل اجلزائر وال�سودان �سمن خطط التحول اإىل اأكرب لعب 
يف �سناعة الأ�سمنت الإقليمية عرب زيادة معدل الإنتاج اإىل 10 مليون طن اأ�سمنت �سنوًيا بحلول عام 

.2015

المجال الصناعي
الهندسة واإلنشاء واألسمنت

تاريخ االستثمار
ديسمبر 2004

طبيعة االستثمار
إعادة هيكلة أصول متعثرة 
وتأسيس مشروعات جديدة

ملكية شركة القلعة
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 نمو المبيعات المجمعة
)مليون طن(

تجاوزت مبيعات الشركة 9 مليون طن من 
عام 2008 إلى عام 2011

0.75

1.95

0.11
2.81

2010

0.68

1.79

2.47

0.66

0.66 0.75

1.91

0.69

201120092008

ففي ال�سوق اجلزائري – حيث يتجاوز الطلب على الأ�سمنت القدرة الإنتاجية للدولة – جنحت 
مل�سنع  الإدارة  حقوق  على  واحل�سول   %35 ح�سة  �سراء  عرب  قوي  تواجد  خلق  يف  لالأ�سمنت  اأ�سيك 
اأ�سمنت جديد يف  اإن�ساء م�سنع  على  ال�سركة  تعمل  كما  اجلزائرية.  للحكومة  اململوك  زهانة  اأ�سمنت 
ي�ساهم  اأن  املخطط  ومن  �سنوًيا.  مليون طن  اإنتاجية 3.4  بطاقة  يعمل  بو�سط اجلزائر  منطقة جلفا 
امل�سنع اجلديد – املزمع اإن�ساوؤه على مرحلتني قبل نهاية عام 2015 – يف توفري 800 وظيفة جديدة 
الأ�سا�سية يف  البنية  قطاع  متطلبات  توفري  امل�ساعدة يف  ف�ساًل عن  مبا�سرة  فر�سة عمل غري  و1500 

املنطقة املحيطة بامل�سروع. 
املحلي  ال�سوق  خلدمة   2010 اأغ�سط�س  خالل  التكامل  اأ�سمنت  م�سنع  بت�سغيل  ال�سركة  وقامت 
ال�سوداين ب�سكل رئي�سي، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 1.6 مليون طن �سنوًيا ويعد اأكرث م�سانع الأ�سمنت 
الكلينكر  األف طن من  قرابة 800  التكامل  اإنتاج م�سنع  بلغ  الأول،  ال�سودان. وخالل عامه  تطوًرا يف 
والأ�سمنت، وجنح يف زيادة الإيرادات مبعدل جتاوز 400% ف�ساًل عن احتالل املرتبة الثانية يف �سوق 

الأ�سمنت ال�سوداين بح�سة �سوقية تبلغ %25.
م�سرتك  قر�س  على  لالأ�سمنت عن ح�سولها  الوطنية  العربية  ال�سركة  اأعلنت  اآخر،  �سعيد  وعلى 
اإن�ساء م�سنعها اجلديد يف حمافظة  اأكتوبر 2010، بهدف متويل  بقيمة 185 مليون دولر اأمريكي يف 
املنيا ب�سعيد م�سر بقيمة 335 مليون دولر اأمريكي. ومن املقرر اأن يتم ت�سغيل امل�سنع اجلديد خالل 
الزيادة  لتغطية  يومًيا  الأ�سمنت  من  طن   5.500 تبلغ  اإنتاجية  بطاقة   2013 عام  من  الأول  الن�سف 
املتوقعة يف الطلب على الأ�سمنت بالتزامن مع بدء عدد من م�سروعات البنية الأ�سا�سية يف �سعيد م�سر. 
جتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�سركة قامت حتى الآن با�ستكمال 98% من الأعمال املدنية باملوقع، وجاري العمل 

على بدء الت�سغيل خالل عام 2013 وفًقا للجدول الزمني للم�سروع.
ا، قامت �سركة اأ�سيك للخر�سانة اجلاهزة بت�سغيل ثالثة م�سانع يف حمافظات  ويف عام 2010 اأي�سً
قنا و�سوهاج واأ�سيوط. وحققت ال�سركة معدل مبيعات مرتفع خالل عام 2011 على الرغم من تردي 
الأو�ساع ال�سيا�سية والقت�سادية يف م�سر. وتتوقع الإدارة اأن يبداأ امل�سروع حتقيق الأرباح يف بداية عام 

2012 نظًرا لهذه التطورات م�سحوبة بربنامج تر�سيد النفقات.
ومن جهة اأخرى، ح�سلت �سركة اأ�سيك لالأ�سمنت على الرتاخي�س الالزمة لإقامة وت�سغيل م�سانع 
اأ�سمنت جديدة يف �سوريا تبلغ طاقتها الإجمالية 2 مليون طن �سنوًيا. وتوا�سل ال�سركة درا�سة فر�س 
التو�سع يف الأ�سواق اجلديدة مثل اإثيوبيا وغريها من دول جنوب ال�سحراء الأفريقية واأ�سواق ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
وخالل عام 2011، قامت �سركة اأ�سيك للهند�سة باإدارة 7 م�سانع اأ�سمنت يف م�سر بطاقة اإنتاجية 
جممعة تبلغ 12 مليون طن �سنوًيا، اأي ما يقرب من 24% من حجم الإنتاج الكلي يف م�سر. وجنحت 
بالأردن،  القطرانة  اأ�سمنت  ال�ست�سارية مل�سنع  تقدمي اخلدمات  لت�سمل  بعملياتها  التو�سع  ال�سركة يف 
كما يجري حالًيا التفاو�س على مزيد من العقود ال�ست�سارية والهند�سية يف خمتلف الأ�سواق الإقليمية.

واأخرًيا، حققت �سركة اأ�سيك للت�سنيع وامل�سروعات ال�سناعية – اأر�سكو 
تطورات ت�سغيلية هامة على مدار العام. وت�سمل هذه التطورات حت�سني كفاءة 
العمليات وزيادة قدرة ال�سركة على تاأمني امل�سروعات اجلديدة، مما اأدى اإىل 
منو الإيرادات باأكرث من 78%. وتعمل اأر�سكو حالًيا على ا�ستكمال م�سنع جديد 
ل�سالح �سركة �سناعة مواد البناء )BMIC( يف حمافظة اأ�سيوط، اإىل جانب 
لتطوير وجتديد  اآخر  وعقد  لالأ�سمنت،  املنيا  �سركة  توقيعها عقدًا مع م�سنع 
م�سنع ال�سركة الوطنية لالأ�سمنت، كما دخلت يف �سراكة يف بع�س امل�سروعات 

ال�سناعية الأخرى اأبرزها قطاع توليد الطاقة.

مجموعة أسيك القابضة هي إحدى الشركات  اإلقليمية 
الرائدة في مجاالت الهندسة واإلنشاء وصناعة األسمنت، 

وتمتد عملياتها في أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا. وتتنوع 
خدمات الشركة بين تصميم وهندسة وإقامة المنشآت 

الصناعية وأنظمة اإلدارة الفنية وبرامج التحكم اآللي. 

تشمل مشروعات أسيك القابضة: شركة أسيك لألسمنت، 
وشركة أسيك للهندسة، وشركة أرسكو، وشركة أسيك 

للتحكم اآللي، وشركة إيزاكو وشركة أسنبرو

األسواق: مصر والجزائر والسودان

3.37

 ■ التكامل  ■ م�سر لالأ�سمنت - قنا ■ زهانة
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شركة أسيك للتعدين )أسكوم(

تعد �سركة اأ�سكوم اأحد امل�سروعات ال�ستثمارية الرائدة يف تقدمي اخلدمات اجليولوجية والتعدينية يف 
اأ�سواق ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ودول جمل�س التعاون اخلليجي وبالد ال�سام. 

وتتخ�س�س �سركة اأ�سكوم يف توفري الأن�سطة البحثية والتنموية يف قطاع التعدين. وتو�سعت ال�سركة 
يف اإنتاج املواد ال�سناعية حيث متتلك حاليًا من�ساآت ت�سنيع كربونات الكال�سيوم وال�سوف الزجاجي.

ميكن اإيجاز اأن�سطة اأ�سكوم على النحو التايل:
الإدارة املتكاملة لعمليات املحاجر ل�سالح �سركات وم�سانع الأ�سمنت يف م�سر وال�سودان. •	
املتحدة. العربية  والإمارات  واجلزائر  م�سر  البناء يف  مواد  لإنتاج  التعدينية  الأن�سطة  •	

الأن�سطة التعدينية ل�ستك�ساف واإنتاج املعادن الثمينة وخا�سة الذهب يف اأثيوبيا وال�سودان.  •	
•اإنتاج املواد ال�سناعية مثل كربونات الكال�سيوم وال�سوف الزجاجي وال�سخري يف ال�سوق  •	

امل�سري.

يبلغ راأ�س املال املدفوع ل�سركة اأ�سكوم 60 مليون دولر اأمريكي، وهي �سركة مقيدة يف البور�سة امل�سرية 
حتت كود ASCM.CA. ومتتلك اأ�سكوم حالًيا 15 �سركة فرعية تعمل يف خم�سة اأ�سواق اإقليمية، ويبلغ 

عدد العاملني بها حوايل 1.100 موظف.

تطور أنشطة الشركة
جنحت اأ�سكوم يف التحول اإىل اأكرب �سركة متخ�س�سة يف اإدارة املحاجر مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا على مدار العقد املا�سي. وتقوم ال�سركة باإدارة جمموعة من املحاجر يف م�سر وال�سودان بحجم 

اإنتاج �سنوي يفوق 35 مليون طن من املواد اخلام التي حتتاجها �سركات وم�سانع الأ�سمنت.
ويف قطاع مواد البناء، جنحت �سركة اأ�سكوم يف التحول من اإحدى ال�سركات اخلدمية ال�سغرية 

المجال الصناعي
التعدين

تاريخ االستثمار
ديسمبر 2004 )انفصلت عن 
مجموعة أسيك القابضة في 

 ديسمبر 2006(

طبيعة االستثمار
دمج وتأسيس مشروعات جديدة

ملكية شركة القلعة
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اإىل �سركة كبرية تتحكم يف عدد من المتيازات املنتجة. وتنتج ال�سركة رمال ال�سيليكا وح�سى البناء 
وغريها من املواد اخلام التي تخدم قطاع الإن�ساء �سعًيا للتو�سع اإىل نطاق اأو�سع من �سناعة الأ�سمنت 
اإىل جانب امتالك �سركتني  باإدارة عدد من املحاجر ال�سغرية يف م�سر  ال�سركة حاليًا  فقط. وتقوم 

متخ�س�ستني لإنتاج مواد البناء يف اأ�سواق الإمارات العربية املتحدة واجلزائر.
يف  عملياتها  لتوحيد  ميتالز  بري�سيو�س  اأ�سكوم  �سركة  بتاأ�سي�س  اأ�سكوم  قامت  اآخر،  جانب  ومن 
جمال ا�ستك�ساف واإنتاج املعادن الثمينة. واأعلنت ال�سركة موؤخرًا عن ت�سجيل نتائج اإيجابية يف حقول 
ال�ستك�ساف الواقعة �سمن المتيازات الأربعة يف غرب اأثيوبيا، وذلك بالتزامن مع اإعالن ال�سركة عن 

بدء العمل يف المتياز اجلديد بولية النيل الأزرق ال�سودانية.
وتقع امتيازات ال�سركة يف اأثيوبيا وال�سودان �سمن منطقة الدرع العربي النُّوبي، وهي منطقة حديثة 

الكت�ساف وغنية باملعادن النفي�سة مثل الذهب وغريه.
من  والإنتاجية  ال�ستك�سافية  الأن�سطة  على  بالرتكيز  ميتالز  بري�سيو�س  اأ�سكوم  �سركة  وتقوم 
امتيازات منطقة اأ�سو�سا الواقعة على م�ساحة 800 كم مربع يف غرب اأثيوبيا، وخا�سة يف "دي�س مونتني" 
و"اأِبت�سلو"، حيث اأظهرت نتائج حتليل العينات الأولية وجود م�ساحات غنية بالذهب واملعادن النفي�سة 
مما يرفع التوقعات اخلا�سة بتحقيق اكت�ساف اقت�سادي كبري من هذه المتيازات. وقد بداأت ال�سركة 
امل�سحية يف  الأن�سطة  تنفيذ  مع  بالتوازي   2010 عام  من  اأكتوبر  �سهر  خالل  احلفر  برامج  تنفيذ  يف 

امتيازات ال�سركة ال�سودانية.
وخالل عام 2009، قامت �سركة اأ�سكوم بت�سغيل م�سنع جديد لإنتاج كربونات الكال�سيوم، وهي مادة 
والكيماويات.  والدهانات  والورق  البال�ستيك  مثل �سناعة  ال�سناعية  التطبيقات  الكثري من  تدخل يف 
من  العديد  يف  ال�سركة  تتحكم  حيث  �سنوًيا،  طن  األف   180 اجلديد  للم�سنع  الإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 

المتيازات ذات الإنتاج عايل اجلودة على مقربة من م�سنعها يف �سعيد م�سر.
وقد حقق امل�سنع اجلديد اأداًء ملحوًظا حيث و�سل اإىل كامل طاقته الإنتاجية يف الن�سف الثاين 
من عام 2010، وهو تطوٌر قوٌي بالن�سبة مل�سروع حديث الن�ساأة. كما اأعلنت ال�سركة موؤخًرا عن تاأمني 
خطة  متويل  اأجل  من  املتحد،  الأهلي  البنك  من  اأمريكي  دولر  مليون   7.3 قيمته  تبلغ  جديد  قر�س 
تو�سعية تهدف اإىل م�ساعفة القدرة الإنتاجية الفعلية للم�سنع من 120 األف طن �سنوًيا اإىل 450 األف 
كربونات  من  اجلودة  عايل  الإنتاج  من  الزيادة  يف  الكربى  الن�سبة  تكون  اأن  املقّرر  ومن  �سنوًيا.  طن 
الكال�سيوم الناعم و�سديد النعومة، مما ي�ساهم يف تلبية الطلب العاملي املتزايد على هذه املنتجات.

واأخرًيا، قامت �سركة اأ�سكوم با�ستكمال م�سنعها لإنتاج ال�سوف الزجاجي وال�سوف ال�سخري يف 
م�سر، وبداأ الإنتاج التجريبي يف اأبريل 2012 بطاقة اإنتاجية ت�سل اإىل 50 األف طن �سنويًا. ومن املتوقع 

الو�سول اإىل مرحلة الإنتاج الفعلي يف مطلع �سهر يوليو من نف�س العام. 
ولذلك  الت�سديرية،  الأ�سواق  اإىل  امل�سنعني اجلديدين  اإنتاج  توجيه  يتم  اأنه  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

يعمالن وفقًا لنظام املناطق احلرة لال�ستفادة من الت�سهيالت ال�سريبية واجلمركية على اإنتاجها.

شركة أسكوم هي إحدى الشركات اإلقليمية المتخصصة 
في مجاالت التعدين واألبحاث الجيولوجية وإدارة المحاجر 

لمصانع األسمنت واستكشاف وإنتاج المواد الصناعية 
والمعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس.

تشمل مشروعات أسكوم: شركة أسكوم بريشيوس 
ميتالز، وشركة أسكوم لتصنيع كاربونات الكالسيوم، 

.Glasswool/ Rockwool وشركة

األسواق: مصر والجزائر والسودان وإثيوبيا



 �سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2011 4444

شركة نايل لوجيستيكس

النهري  النقل  قطاع  يف  القلعة  ل�سركة  التابعة  ال�ستثمارية  ال�سركات  اإحدى  لوجي�ستيك�س  نايل  تعد 
والدعم اللوجي�ستي واإدارة املوانئ النهرية، ومتتد عملياتها يف اأ�سواق م�سر وال�سودان وجنوب ال�سودان. 
ت�سم نايل لوجي�ستيك�س 4 �سركات فرعية هي �سركة نايل كارجو وال�سركة الوطنية لإدارة املوانئ 
النهرية و�سركة كري مارين و�سركة اأ�سطول للنقل الربي. وتتكامل اأن�سطة هذه ال�سركات لتوفري جمموعة 
فريدة من خدمات النقل وال�سحن للعمالء يف القطاع الزراعي وال�سناعي يف م�سر وال�سودان وجنوب 

ال�سودان، ف�ساًل عن طرح خدمات ال�سركة يف اأ�سواق اأوغندا واإثيوبيا وكينيا.
تقوم �سركة نايل كارجو ببناء وت�سغيل اأ�سطول من بارجات النقل النهري ال�سديقة للبيئة واملوفرة 
يف ا�ستهالك الوقود، وتغطي عمليات ال�سركة املجرى املالحي النهري من �سمال م�سر اإىل جنوبها. 

وتعمل ال�سركة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية على ت�سغيل �سبكة من املوانئ يف مواقع اإ�سرتاتيجية 
احلاويات  وتفريغ  �سحن  خدمات  توفري  اأجل  من  م�سر،  النيل يف  لنهر  املالحي  املجرى  امتداد  على 

والب�سائع ال�سب ل�سركة نايل كارجو وغريها من ال�سركات العاملة يف جمال النقل النهري.
اأما �سركة كري مارين )ال�سركة التابعة لنايل لوجي�ستيك�س يف ال�سودان وجنوب ال�سودان( فتعمل 
جنوب  داخل  حالًيا  البارجات  اأ�سطول  ويعمل  النهرية.  واملوانئ  البارجات  من  اأ�سطول  ت�سغيل  على 
ال�سودان ب�سكل ح�سري بعد اأن كان يربط بني �سمال وجنوب ال�سودان يف مرحلة �سابقة. ومت تاأ�سي�س 
"نايل بارجز للنقل النهري املحدودة" من اأجل ت�سهيل عمليات ال�سركة يف  �سركة جديدة حتمل ا�سم 

جنوب ال�سودان.
جتدر الإ�سارة اإىل ح�سول �سركة نايل لوجي�ستيك�س على ح�سة 45% من اأ�سهم �سركة اأ�سطول للنقل 

الربي يف عملية تكميلية تهدف اإىل حتقيق التكامل بني اأن�سطة ال�سركة املختلفة.

تطور أنشطة الشركة
بداأت عمليات �سركة نايل كارجو يف عام 2008 با�ستخدام اأ�سطول بارجات ي�سم 31 وحدة نهرية 
جمددة بالكامل )مقا�س50 مرت(. وقامت ال�سركة با�ستالم وت�سغيل 4 بارجات دافعة جديدة �سديقة 

المجال الصناعي
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للبيئة )مقا�س 100 مرت( على مدار عامي 2010 و2011. كما 
على  ال�ست�سارية  ال�سركات  اأبرز  مع  بالتعاقد  ال�سركة  قامت 
للبارجات  ت�سميمات خا�سة  لو�سع  والعاملي  املحلي  امل�ستويني 
النهري،  للنقل  الدولية  املعايري  اأحدث  مع  تتفق  اجلديدة، 
بينما  النيل،  نهر  يف  املالحية  الأن�سطة  لطبيعة  نظًرا  وذلك 
باإ�سناد �سركة تر�سانة الإ�سكندرية لتنفيذ الت�سميمات  قامت 

اجلديدة.
اإ�سافية  بارجات   4 با�ستالم  كذلك  ال�سركة  وقامت 
)مقا�س 70 مرت( يف مطلع عام 2012، لي�سل عدد البارجات 
ومن  نهرية.  وحدة   39 اإىل  كارجو  نايل  اأ�سطول  يف  العاملة 
املنتظر اأن ت�ستلم ال�سركة 5 بارجات جديدة من �سركة تر�سانة 
الإ�سكندرية خالل عام 2012، بالإ�سافة اإىل 3 بارجات دافعة 

ومدفوعة من تر�سانة �سركة املقاولني العرب.
وتخطط ال�سركة كذلك للتعاقد مع �سركات اأوروبية وتر�سانات حملية من اأجل بناء العدد املتبقي 
باأن  علمًا  نهرية،  وحدة   111 ي�سم  باأ�سطول  للتحكم  ال�سركة  ت�سعى  حيث  كارجو،  نايل  بارجات  من 
البارجات احلالية تقدم خدمات نقل احلاويات والب�سائع ال�سب ملجموعة فريدة ومتنوعة من العمالء 

وال�سركات الزراعية وال�سناعية.
ومن جانب اآخر، اأعلنت ال�سركة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية، خالل الربع الأول من عام 2010، 
مربع.  مرت   27.500 م�ساحته  تبلغ  والذي  الكربى  القاهرة  يف  النهري  طنا�س  ميناء  ت�سغيل  بدء  عن 
ويهدف امل�سروع اجلديد اإىل توفري حزمة من خدمات نقل و�سحن وتداول الب�سائع واحلاويات، حيث 
اأ�سبح اأحد املراكز الرئي�سية  خلدمات الدعم اللوجي�ستي بعد اإ�سافته اإىل جمموعة املوانئ النهرية التي 
يتم تطويرها على طول املجرى املالحي لنهر النيل من مدينة الإ�سكندرية اإىل �سعيد م�سر، وخا�سة 

حمافظات بني �سويف واملنيا واأ�سوان.
بدء  عن  النهرية  املوانئ  لإدارة  الوطنية  ال�سركة  اإعالن  مع  بالتوازي  طنا�س  ميناء  ت�سغيل  وجاء 
عقدها مع ال�سركة العامة لل�سوامع والتخزين لنقل حوايل 2 مليون طن من القمح �سنويًا على امتداد 

نهر النيل ملدة خم�س �سنوات.
وقامت ال�سركة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية با�ستكمال 90% من اأعمال الإن�ساء مبيناء النوبارية 

يف الإ�سكندرية حتى الآن، ف�ساًل عن اإمتام املرحلة الأوىل من ميناء املنيا اجلديد.
وعلى �سعيد اآخر، ح�سلت نايل لوجي�ستيك�س على ح�سة الأغلبية يف �سركة كري مارين، يف عملية 
ت�سمنت �سراء جمموعة من بارجات النقل النهري متعددة ال�ستخدامات )ت�سمل البارجات الدافعة 
واملدفوعة( واأحد املوانئ املتميزة يف مدينة كو�ستي الواقعة على بعد 300 كم جنوب اخلرطوم. وتقوم 
كري مارين حالًيا بت�سغيل خط مالحي يف جنوب ال�سودان لنقل الب�سائع واملنتجات الغذائية والبرتولية.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن عمليات ال�سركة يف جمال نقل الب�سائع بني مدينة كو�ستي وعا�سمة جنوب 
ال�سودان جوبا تعطلت ب�سبب ال�سطرابات ال�سيا�سية الراهنة بني دولتي ال�سودان وجنوب ال�سودان. وقد 

مت تاأ�سي�س �سركة جديدة حتمل ا�سم "نايل بارجز للنقل النهري املحدودة" من 
اأجل ت�سهيل اأن�سطة كري مارين يف دولة جنوب ال�سودان.

باأ�سطول  التو�سع  موا�سلة  اإىل  املقبلة  ال�سنوات  خالل  ال�سركة  وتخطط 
داخل  النقل  خدمات  على  املتزايد  الطلب  تلبية  اأجل  من  النهرية  البارجات 

جنوب ال�سودان اأو بني الدولتني.
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تعد نايل لوجيستيكس إحدى الشركات االستثمارية التابعة 
للقلعة في قطاع النقل النهري والدعم اللوجيستي وإدارة 

الموانئ النهرية.

تشمل مشروعات نايل لوجيستيكس: الشركة الوطنية 
القابضة لوسائل النقل، وشركة نايل كارجو، والشركة الوطنية 

إلدارة الموانئ النهرية، وشركة كير مارين وشركة أسطول 
للنقل البري

األسواق: مصر والسودان وجنوب السودان
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شركة أفريكا ريل وايز

احلديدية  ال�سكك  قطاع  يف  للقلعة  التابعة  ال�ستثمارية  ال�سركات  اإحدى  وايز  ريل  اأفريكا  �سركة  تعد 
باأفريقيا. وت�سم ا�ستثمارات ال�سركة ح�سة 51% يف �سركة �سكك حديد ريفت فايل، والتي متتلك امتيازًا 
ح�سريًا ملدة 25 عامًا لإدارة وت�سغيل خط ال�سكك احلديدية البالغ طوله 2.352 كم ويربط بني ميناء 
مومبا�سا على املحيط الهندي بكينيا والعا�سمة الأوغندية كامبال مرورًا باملناطق الداخلية يف كل من 

كينيا واأوغندا. 
وقامت �سركة اأفريكا ريل وايز باإمتام الدرا�سات النافية للجهالة لثالثة ا�ستثمارات اأخرى يف قطاع 
ال�سكك احلديدية باأفريقيا، وتعمل عن كثب مع حكومات املنطقة وامل�ستثمرين من اأجل اإقامة املزيد من 

م�سروعات النقل اجلذابة يف خمتلف اأنحاء القارة.

تطور أنشطة الشركة
قامت ريفت فايل بافتتاح خط الركاب اجلديد الذي يربط بني و�سط مدينة نريوبي ومنطقة اأثي ريفر 
ال�سناعية يف عام 2011. كما قامت ال�سركة بزيادة حركة التقاطر يف بع�س املراحل الرئي�سية بخط 
الركاب، وتقوم حالًيا باإجراء الدرا�سات الالزمة لتحديد اأمناط حركة الركاب من اأجل دعم اأن�سطة 
النقل وحت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة للعمالء. ومن جانب اآخر بداأ ق�سم خدمة العمالء م�سروًعا 

جديًدا يهدف اإىل توظيف اأنظمة التذاكر الإلكرتونية. 
يناير  وحتى  الفرتة من فرباير 2011  الإيرادات خالل  متو�سط  رفع  فايل يف  ريفت  وقد جنحت 
الذي  اجلديد  الت�سعري  برنامج  وتفعيل  الرئي�سيني،  للعمالء  ال�ستيعابية  الطاقة  لزيادة  نظًرا   2012

يعك�س ارتفاع اأ�سعار البرتول العاملية. 
ا يف رفع الكفاءة الت�سغيلية ومعايري اجلودة مما �ساهم يف جذب املزيد من  وجنحت ال�سركة اأي�سً

العمالء املهمني وخف�س معدل احلوادث مبعدل 32.1% يف يناير 2012.
حزمة  من  اأمريكي  دولر  مليون   49.1 بتوظيف  فايل  ريفت  �سركة  قامت   2011 عام  ختام  ويف 
القرو�س البالغة 164 مليون دولر اأمريكي التي ح�سلت عليها يف �سهر اأغ�سط�س مما ي�سع ال�سركة على 

المجال الصناعي
النقل والدعم اللوجيستي

تاريخ االستثمار
ديسمبر 2009

طبيعة االستثمار
دمج
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امل�سار ال�سحيح لتنفيذ خطط عام 2012. 
وقامت �سركة اأفريكا ريل وايز ب�سحب 35 مليون دولر اأمريكي 
من ح�سيلة عملية زيادة راأ�س املال بقيمة 70 مليون دولر اأمريكي 
املوؤ�س�سات  قبول  ولقت  العام  من  �سابق  وقت  تنفيذها يف  التي مت 

ال�ستثمارية الدولية وموؤ�س�سات التمويل التنموية.
تبلغ   2012 لعام  طموحة  ا�ستثمار  خطة  ال�سركة  و�سعت  وقد 
اأعمال ال�سيانة  اأمريكي وت�سمل اإجراء  قيمتها 69.3 مليون دولر 
دولر  مليون   29.3( احلديدية  ال�سكك  بخط  التحتية  للبنية 
اأمريكي( و�سيانة اجلرارات )19.4 مليون دولر اأمريكي( و�سيانة 
 7 من  اأكرث  وتخ�سي�س  اأمريكي(  دولر  مليون   9.5( العربات 
تكنولوجيا  ومعدات  الت�سالت  نظم  لتطوير  اأمريكي  دولر  مليون 

املعلومات.
 70 ا�ستبدال  التحتية  البنية  ل�سيانة  املوؤجلة  اخلطط  وت�سمل 
كم من خطوط ال�سكك احلديدية بني مومبا�سا ونريوبي، وخا�سة 
اأنها م�سوؤولة عن وقوع ما يزيد عن  يف املناطق املنحنية التي ثبت 
هذه  يف  اخلطوط  ا�ستبدال  اأن  املتوقع  ومن  احلوادث.  من   %60
املناطق �سي�ساهم يف خف�س معدلت احلوادث ب�سورة كبرية جًدا. 

أفريكا ريل وايز هي إحدى الشركات االستثمارية التابعة للقلعة 
في قطاع السكك الحديدية بأفريقيا، وتمتلك حصة 51% في شركة 

سكك حديد ريفت فالي، صاحبة االمتياز الحصري لمدة 25 عامًا إلدارة 
وتشغيل خط السكك الحديدية البالغ طوله 2.352 كم ويربط بين 
ميناء مومباسا على المحيط الهندي بكينيا والعاصمة األوغندية 

كامباال مرورًا بالمناطق الداخلية في كل من كينيا وأوغندا.

تشمل مشروعات أفريكا ريل وايز: شركة سكك حديد ريفت فالي

األسواق: كينيا وأوغندا
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مجموعة جذور

الزراعة وال�سناعات  القلعة يف قطاع  التابعة ل�سركة  ال�سركات ال�ستثمارية  اإحدى  تعد جمموعة جذور 
الغذائية. 

تعمل جمموعة جذور يف ثالثة قطاعات رئي�سية هي الإنتاج الزراعي و�سناعة الألبان وال�سلع الغذائية 
ال�ستهالكية. 

دينا  �سركة  وهي  الرائدة  ال�سركات  من  عددًا  م�سر  يف  جذور  جمموعة  ا�ستثمارات  وت�سم 
لال�ستثمارات الزراعية )مزارع دينا(، و�سركة الر�سيدي امليزان، و�سركة اإجنوي، و�سركة امل�سريني، 
وال�سركة ال�ستثمارية ملنتجات الألبان )وهي ذراع الت�سويق التابع ل�سركة مزارع دينا(، و�سركة العجيزي 

ا �سركة امل�سرف ال�سودانية. الدولية، و�سركة مامز فودز. وت�سم حمفظة جمموعة جذور اأي�سً
وال�سناعات  الزراعي  الإنتاج  قطاع  املوجودة يف  الفر�س  من  لال�ستفادة  وت�سعى جمموعة جذور 
وحمدودية  ال�ستثمارات  بني  الرتابط  عدم  يف  بو�سوح  تظهر  والتي  واملنطقة،  م�سر  يف  الغذائية 
امل�سروعات ال�سخمة و�سعف التمويل مما يتيح فر�سة ممتازة لل�سركات والكيانات من اأ�سحاب اخلربة 

والقدرة التمويلية لتح�سني ورفع م�ستويات املناف�سة يف هذه الأ�سواق.

تطور أنشطة الشركة
حيث  م�سر،  اخلا�س يف  القطاع  مزارع  اأكرب  دينا(  )مزراع  الزراعية  لال�ستثمارات  دينا  �سركة  تعد 
متتد على م�ساحة 10.000 فدان وتاأتي على راأ�س �سركات توريد الألبان واخل�سروات والفاكهة على 

 املحلي والإقليمي.  امل�ستوينينْ
وحتتل مزارع دينا مركز ال�سدارة يف اإنتاج احلليب الطازج يف م�سر، حيث ي�سل حجم الإنتاج اإىل 
60 األف طن �سنوًيا، ومن املقّرر اأن يرتفع اإىل 64 األف طن بحلول عام 2012، وذلك حيث متتلك ال�سركة 

قطيعًا ي�سم اأكرث من 13 األف بقرة )منها 6.200 بقرة ع�سر(.
وجنحت مزارع دينا يف التغلب على تداعيات املناخ القت�سادي خالل الفرتة املا�سية، وحققت اأهدافها 
خالل عام 2011، ومن ثم بداأت العمل على تغطية العجز يف توريدات احلليب بال�سوق املحلي عرب خطة 

المجال الصناعي
الزراعة والصناعات الغذائية

تاريخ االستثمار
سبتمبر 2007

طبيعة االستثمار
دمج 

ملكية شركة القلعة
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ا املورد  تو�سعية ل�سترياد 2000 راأ�س من اأجود اأنواع الأبقار الع�سار قبل نهاية عام 2012. وتعد ال�سركة اأي�سً
املف�سل ملختلف اأنواع اخل�سروات والفواكه، وتوفر احلليب الطازج لأكرب �سركات ت�سنيع منتجات الألبان

وقد قامت مزارع دينا بت�سغيل خط اإنتاج جديد يف م�سنع احلليب املب�سرت الطازج الذي مت افتتاحه 
يف �سهر فرباير 2010، وتو�سعت يف �سبكة منافذ البيع اخلا�سة بها لت�سم �ستة فروع يف اأنحاء القاهرة 
الكربى لتوزيع منتجاتها. ومتكنت ال�سركة كذلك من م�ساعفة القدرة الإنتاجية مل�سنع احلليب يف نهاية 

عام 2010 مما �ساعد على طرح املنتجات اجلديدة.
 Single Serve الفردي  لال�ستخدام  ال�سغرية  العبوة  بطرح  دينا  مزارع  قامت   ،2011 يناير  ويف 
Pack اإىل جانب عبوة اللرت الواحد املتميزة، وت�ساعف اإنتاج الزبادي من 300 كوب اإىل 35 األف كوب 
اأقل من  اإنتاج الألبان الطازجة يف  يومًيا، ومن ثم جنحت مزارع دينا يف احتالل مرتبة ال�سدارة يف 

عامني من انطالق م�سنعها. 
وبالن�سبة اإىل �سركة الر�سيدي امليزان، كان عام 2011 عاًما ا�ستثنائًيا جنحت ال�سركة يف اختتامه 
واأداء متميز حيث بلغت ح�ستها 52% يف �سوق احلالوة الطحينية و70% يف قطاع  على مركز متقدم 

الطحينة، بالإ�سافة اإىل احتالل املركز الثاين يف �سوق املربى يف م�سر. 
وقد حققت �سركة الر�سيدي امليزان اأعلى مبيعات يف تاريخ ال�سركة خالل عام 2011، نتيجة اإطالق 
منتج "حالوة �سربيد" اجلديد الذي لقى ا�ستح�سان العمالء ب�سكل وا�سع يف م�سر واملنطقة. وقامت 
ال�سوقية حاليًا 15% يف م�سر، ف�ساًل عن  تبلغ ح�سته  بالتو�سع يف م�سنع املربى الذي  ا  اأي�سً ال�سركة 
التو�سع يف ن�ساط الت�سدير اإىل اأكرب �سال�سل التجزئة يف الوليات املتحدة واليابان واأفريقيا. وقامت 

ال�سركة مب�ساعفة اإنتاج �سركة امل�سرف التي تعد الآن اأكرب منتج للحالوة الطحينية يف ال�سودان.
ومن جانب اآخر، تعد �سركة امل�سريني من اأكرب منتجي الأجبان يف م�سر واملنطقة، وتتمتع ال�سركة 
بعالمة رائجة يف ال�سوق امل�سري. ويف عام 2010، قامت �سركة امل�سريني باإطالق اأول حملة اإعالنية 
ال�ستهالكية  الجتاهات  ليوافق  �سعارها  بتجديد  وقامت  �سنوات،   10 تفوق  ملدة  اإعالين  �سمت  بعد 

اجلديدة وهو ما �ساهم يف زيادة املبيعات مبعدل 30% مع تعزيز الربحية.
وقد واجهت ال�سركة العديد من العقبات الت�سغيلية نظًرا حلالة التباطوؤ التي ت�سيطر على ال�سوق منذ 
بداية العام. وتعمل ال�سركة حاليًا على ا�ستئناف ن�ساطها ب�سكل كامل بعد اأن قامت بتمهيد الطريق ملزيد 
من النمو على الرغم من احتدام املناف�سة يف ال�سوق. وقد كان 2011 عاًما �سعًبا بالن�سبة ل�سركة امل�سريني، 
حيث تراجعت مبيعات ال�سركة مبعدل 60% تقريًبا بعد ت�سجيل زيادة بلغت 35% يف اإجمايل مبيعات العام 

املا�سي. ومن املتوقع اأن حتقق ال�سركة منوًا يف مبيعاتها مبعدل ي�سل اإىل 100% خالل عام 2012.
وانتقاًل اإىل �سركة اإجنوي – والتي حتتل املركز الثاين يف اإنتاج الألبان والع�سائر يف ال�سوق امل�سري 
– �سجلت اإيرادات ال�سركة منًوا باأكرث من 25%، اإل اأنها واجهت من التحديات ما واجه �سائر �سركات 

الألبان والع�سائر يف م�سر مما اأدى اإىل تراجع املبيعات باأكرث من %25. 
املبيعات  اأن�سطة  هيكلة  اإعادة  على  ال�سركة  عكفت  العام،  نهاية  وبحلول 
واإعادة النظر يف خطط عام 2012، حيث اأدت ا�سطرابات العام املا�سي اإىل 
تعطيل خطط النمو بال�سركة. و�ساهم ذلك يف حتقيق منو �سهري مبعدل يرتاوح 
وت�سمل خطط عام 2012  الأخري من عام 2011.  الربع  بني 15 و20% خالل 
زيادة املبيعات مبعدل 42% حتى تعود اإىل م�ستويات عام 2010، وتتوقع ال�سركة 
ماكينات  �سراء  لتمويل  اأمريكي  دولر  مليون   3 تبلغ  جديدة  ا�ستثمارات  �سخ 

التعبئة اجلديدة التي �ست�ساهم يف زيادة الطاقة الإنتاجية مبعدل %40.
اأن�سطة جمموعة جذور، مت تعيني  التكامل بني  املزيد من  لتحقيق  و�سعًيا 
 ،2011 �سبتمرب  خالل  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  من�سب  يف  �سالح  حامت 
من اأجل قيادة مبادرة جديدة تهدف اإىل خلق كيان موحد ي�ستفيد من مزايا 
�سركات  يف  املجموعة  ا�ستثمارات  بني  التكامل  وحتقيق  احلجم  اقت�ساديات 
الهتمام  ب�سرورة  وتوؤمن جمموعة جذور  وامل�سريني.  واإجنوي،  دينا،  مزارع 
بهذا النوع من التكامل نظًرا للتحديات التي تواجه قطاع ال�سناعات الغذائية 
وتاأثري التباطوؤ القت�سادي الراهن، ومع ذلك ترى اأن مبيعات ال�سلع الغذائية 
الأ�سا�سية مثل احلالوة واحلليب واجلنب لن ت�سهد نف�س الرتاجع الذي ي�سجله الأداء 

القت�سادي ب�سكل عام.

مجموعة جذور هي إحدى الشركات االستثمارية التابعة 
للقلعة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وتركز مجموعة 
جذور على ثالثة أنشطة رئيسية تشمل اإلنتاج الزراعي وصناعة 

األلبان والسلع الغذائية االستهالكية. 

تشمل مشروعات مجموعة جذور: مزارع دينا، وشركة 
الرشيدي الميزان، وشركة إنجوي، وشركة المصريين، والشركة 

االستثمارية لمنتجات األلبان، وشركة العجيزي الدولية، وشركة 
مامز فودز، وشركة المشرف

األسواق: مصر والسودان
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الشركة المصرية للتكرير

تقوم الشركة المصرية للتكرير بإنشاء معمل تكرير متطور في 
منطقة القاهرة الكبرى تبلغ تكلفته االستثمارية 3.7 مليار دوالر 

أمريكي. ويهدف المشروع إلى إنتاج أكثر من 4 مليون طن سنوًيا 
من المنتجات البترولية المكررة منها 2.3 مليون طن من السوالر 

المطابق للمواصفات األوروبية )Euro-V( وهو الوقود األنقى من 
نوعه في العالم. 

مبوجب  للبرتول  العامة  امل�سرية  الهيئة  اإىل  الوقود  منتجات  ببيع  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة  �ستقوم 
اتفاقية �سراء بالأ�سعار العاملية ملدة 25 عاًما.

تطور أنشطة الشركة
ت�ستفيد ال�سركة امل�سرية للتكرير من التحرير التدريجي لقطاع الطاقة، وتغطية الطلب املتزايد 

على منتجات البرتول ب�سبب النمو القت�سادي ال�سريع يف م�سر. 
وتعمل ال�سركة على تغطية الفجوة الوا�سعة بني معدلت الطلب والقدرة الإنتاجية يف ال�سوق املحلي، 
والتي ترجع اإىل ِقَدم معظم معامل التكرير يف م�سر وانح�سار قدراتها يف توفري املنتجات البرتولية 
الثقيلة ذات القيمة املنخف�سة، وهو ما اأدى اإىل اعتماد م�سر على ال�سترياد لتوفري 30% من احتياجات 

ال�سولر املحلية.
يف  به  يحتذى  مثال  اأنها  كما  اأفريقيا،  يف  التمويل  �سفقات  اأكرب  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة  وتعد 
العام واخلا�س؛ حيث يقوم القطاع اخلا�س بتوفري روؤو�س  الناجحة بني القطاعني  ال�سراكة  مبادرات 

الأموال وم�سادر التمويل الالزمة لتطوير اأحد معامل التكرير التابعة للقطاع العام. 

المجال الصناعي
تكرير البترول

تاريخ االستثمار
أبريل 2007

طبيعة االستثمار
تأسيس المشروعات الجديدة

ملكية شركة القلعة
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 ويتمتع امل�سروع مب�ساهمات راأ�سمالية قوية بقيادة �سركة القلعة 
و�سركائها ال�ستثماريني، اإىل جانب م�ساهمة الهيئة امل�سرية العامة 

للبرتول والتي متتلك ح�سة 23.8% من امل�سروع.
�سركة  اأكرب  – وهي  البرتول  لتكرير  القاهرة  �سركة  و�ستقوم 
طاقة  من   %20 حوايل  ال�سنوي  اإنتاجها  وميثل  م�سر  يف  تكرير 
– بتوفري كافة مدخالت الإنتاج الالزمة  التكرير احلالية بالدولة 
منظومة  لدعم  الأ�سا�سية  الركائز  اأحد  باعتباره  امل�سروع  لت�سغيل 

اأمن الطاقة يف م�سر. 
ال�سولر  واإنتاج  ال�سترياد  بدائل  توفري  اإىل  امل�سروع  ويهدف 
الهيئة  اإىل  والقيمة  اجلودة  عالية  البرتولية  املنتجات  من  وغريه 
امل�سرية العامة للبرتول من اأجل تغطية الطلب يف القاهرة الكربى.
امل�سروع  �سيعمل  الوقود،  واردات  دعم  فاتورة  تقلي�س  ومع 
اإىل  اأمريكي �سنوًيا  اأكرث من 300 مليون دولر  اجلديد على توفري 
خزانة الدولة ب�سكل مبا�سر، وفقًا لتقديرات الهيئة امل�سرية العامة 
ال�سحن  وفواقد  والتاأمني  النقل  م�سروفات  توفري  من  للبرتول، 
ف�ساًل عن حتقيق اإيرادات اإ�سافية من ر�سوم التخزين والتكرير.

البيئي يف  الأداء  تعزيز  للتكرير يف  امل�سرية  ال�سركة  وت�ساهم 
األف   186 انبعاث  منع  عرب  الكربى  القاهرة  هواء  وحت�سني  م�سر 
اأك�سيد الكربيت، وهو ما ميَثل انخفا�سًا  طن �سنوًيا من غاز ثاين 
يف  الكربيت  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  اإجمايل  من   %29.1 بن�سبة 
مكونات  يف  تدخل  التي  الكربيت  مادة  احرتاق  من  الناجت  م�سر 

ال�سولر واملازوت. 
البيئي  الأداء  حت�سني  يف  بامل�ساهمة  ا  اأي�سً ال�سركة  و�ستقوم 
بانبعاث  يتعلق  فيما  وخا�سة  البرتول  لتكرير  القاهرة  ل�سركة 

الغازات امل�سببة لظاهرة الحتبا�س احلراري.
وعلى جانب اآخر، �سيقوم امل�سروع بتوفري 10 اآلف فر�سة عمل 
 700 من  اأكرث  توفري  اإىل  بالإ�سافة  الإن�ساء  مراحل  اأثناء  خمتلفة 

وظيفة دائمة عند النتهاء من اإن�ساء امل�سروع وبدء الت�سغيل.
كافة  على  باحل�سول  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة  قامت  وقد 
املوافقات التنظيمية والبيئية الالزمة لبدء امل�سروع ف�ساًل عن توقيع 
 GS Engineering & عقد مقاولت متكامل مع حتالف ي�سم �سركة

Construction الكورية و�سركة Mitsui & Co اليابانية. 
بتوقيع  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة  قامت   ،2010 اأغ�سط�س  يف 
ا  قرو�سً ت�سم  اأمريكي  دولر  مليار   2.6 بقيمة  قرو�س  اتفاقية 
اأولية بقيمة 2.35 مليار دولر اأمريكي، وقرو�سًا ثانوية بقيمة 225 
مليون دولر اأمريكي.. و�سارك يف حزمة القرو�س الأولية عدد من 
للتعاون  اليابان  بنك  وهي  العامل  حول  الرائدة  املالية  املوؤ�س�سات 
وال�ستثمار  ال�سادرات  لتاأمني  نيبون  وموؤ�س�سة   )JBIC( الدويل 
وبنك   )KEXIM( والواردات  لل�سادرات  كوريا  وبنك   )NEXI(
 ،)AfDB( للتنمية  الأفريقي  والبنك   )EIB( الأوروبي  ال�ستثمار 
 Mitsui  & Co �سركة  الثانوية  القرو�س  حزمة  يف  ي�سارك  بينما 

.)AfDB( اليابانية والبنك الأفريقي للتنمية
ومن املتوقع اأن تبداأ الأعمال الإن�سائية بامل�سروع يف عام 2013، 

 بدء ت�سغيل امل�سروع يف اأواخر عام 2016. ومن ثمَّ

ستقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج أكثر من 4 مليون طن 
سنوًيا من المنتجات البترولية المكررة منها 2.3 مليون طن من 

وقود الديزل يورو V وهو األنقى من نوعه حول العالم. 

األسواق: مصر
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شركة طاقة عربية
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إيرادات طاقة عربية
)مليون جم(

تاأ�س�ست �سركة طاقة عربية لت�سم حتت مظلتها جمموعة 
متكاملة من ال�سركات املتخ�س�سة يف توزيع الطاقة والغاز 
الطبيعي وت�سويق املنتجات البرتولية. وتتخذ ال�سركة من 
م�سر قاعدة للتو�سع يف الإمارات العربية املتحدة وقطر 

وال�سودان.
وتعتمد �سركة طاقة عربية على خربتها وقوة مركزها 
الطاقة من  التحرير يف قطاع  �سيا�سات  وا�ستمرار  املايل 
ال�سناعي يف  للنمو  املتزايد امل�ساحب  الطلب  تلبية  اأجل 

م�سر واملنطقة.

تطور أنشطة الشركة
تقوم �سركة طاقة عربية بتوزيع ما يقرب من 5.2 مليار 
مرت مكعب �سنويًا من الغاز الطبيعي للعمالء ال�سناعيني 
ب�سفة اأ�سا�سية، كما ميتلك قطاع الغاز الطبيعي تراخي�س 
التوزيع يف اأربع امتيازات تخدم 12 حمافظة م�سرية.

الناجتة عن  القت�سادية  التحديات  التغلب على  ب�سركة طاقة يف  الطبيعي  الغاز  وقد جنح قطاع 
الأحداث ال�سيا�سية التي ت�سهدها البالد واملنطقة حاليًا ومتكن من زيادة املبيعات مبعدل منو �سنوي 
ب�سبكة  �سكنية جديدة  تو�سيل 84.246 من�ساأة  الت�سييد من  وانتهى قطاع  7.84% خالل عام 2011. 
التح�سيل  خدمات  من  ي�ستفيدون  الذين  ال�سكنيني  العمالء  عدد  لريتفع  م�سر،  يف  الطبيعي  الغاز 

وال�سيانة اإىل 372.899 عمياًل. 
وميتلك قطاع الغاز الطبيعي ب�سركة طاقة عربية عقود توزيع اإ�سافية يف اأ�سواق الإمارات وقطر.

المجال الصناعي
توزيع الطاقة

تاريخ االستثمار
يونيو 2006

طبيعة االستثمار
تطوير وتحديث مشروعات

ملكية شركة القلعة

%34.9
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الرتاخي�س  على  عربية  طاقة  �سركة  ح�سلت  وقد 
ح�ستها  خالل  من  الكهربائية  الطاقة  وتوزيع  لتوليد  الالزمة 
ن�ساط  تطوير  اإىل  ال�سركة  وت�سعى  اإنريجي.  جلوبال  �سركة  يف 
اأجل تلبية الطلب ال�سناعي املتزايد على  اإنريجي من  جلوبال 
الكهرباء يف م�سر واملنطقة. وقد حققت مبيعات قطاع الطاقة 
الكهربائية زيادة �سنوية مبعدل 14.6% خالل عام 2011 حيث 

بلغت 659 مليون كيلو وات/�ساعة.
ت�سويق  جمال  يف  التو�سع  على  ا  اأي�سً عربية  طاقة  وتعمل 
ال�سناعي  الطلب  لتلبية  البرتولية  املنتجات  وتوزيع  البرتول 
املتزايد يف الأ�سواق التي تعمل فيها؛ حيث ح�سلت على توكيل 
ومتتلك  م�سر.  يف  "كا�سرتول"  منتجات  لتوزيع  ح�سري 
ال�سركة حالًيا 18 حمطة بنزين مت ت�سغيلها بالكامل يف خمتلف 

حمافظات م�سر.
 Put( بيع  يف  حقها  اإىل  عربية  طاقة  �سركة  جلاأت  وقد 
للطاقة  بربر  حمطة  يف   %51 البالغة  ح�ستها   )Option
الكهربائية يف ال�سودان والتي ت�سل قدرتها اإىل 42 ميجا وات. 
امل�سروفات  تر�سيد  اإجراءات  بتطبيق  ال�سركة  قامت  كما 
احلالية،  امل�سروعات  ربحية  لدعم  وذلك   ،2011 عام  خالل 
وزيادة التحكم مب�ستويات امل�سروفات الراأ�سمالية وامل�سروفات 

الت�سغيلية.

تعد طاقة عربية إحدى الشركات اإلقليمية الرائدة في مجال 
توزيع الطاقة بالمنطقة، حيث تضم أصولها أنشطة توزيع الغاز 
الطبيعي وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وتسويق المنتجات 

البترولية.

قطاعات النشاط: الغاز الطبيعي، الطاقة الكهربائية، والتسويق

األسواق: مصر والسودان واإلمارات وقطر )مع دراسة فرص 
التوسع في كينيا وموزمبيق وأوغندا ورواندا(
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شركة مشرق للبترول

قامت �سركة طاقة عربية بال�ستحواذ على �سركة م�سرق للبرتول يف عام 2007 عقب ح�سول �سركة 
م�سرق على عقد لقطعة اأر�س تبلغ م�ساحتها 210 األف مرت مربع بنظام النتفاع يف موقع اإ�سرتاتيجي 

ب�سرق بور�سعيد على مقربة من مدخل قناة ال�سوي�س.
وعملت م�سرق منذ ذلك احلني على تطوير الأر�س لت�سبح اأول م�سروع من نوعه يف جمهورية م�سر 

العربية متخ�س�س يف تخزين املنتجات البرتولية.
وخالل الربع الأول من عام 2009، انف�سلت �سركة م�سرق للبرتول عن طاقة عربية واأ�سبحت كيانًا 

م�ستقاًل.
وتعمل �سركة م�سرق للبرتول على تعزيز ا�ستفادة م�سر من احلجم الهائل حلركة املرور يف قناة 
ب�سركة  اخلا�س  احلاويات  مرفاأ  من  قريبة  م�سافة  على  تقع  عليها  ح�سلت  التي  فالأر�س  ال�سوي�س. 
مري�سك، مما �سيتيح لل�سركة تقدمي خدماتها لل�سفن اأثناء عملية حتميل وتفريغ الب�سائع منها، وي�سمل 
ذلك تزويد قوافل ال�سفن التي تنتظر للمرور يف قناة ال�سوي�س بالوقود واخلدمات الأخرى التي حتتاجها 

اأثناء النتظار.

تطور أنشطة الشركة
وانتهت  بور�سعيد،  ميناء  هيئة  من  للت�سغيل  الالزمة  الت�ساريح  على  للبرتول  م�سرق  �سركة  ح�سلت 
ال�سركة من تنفيذ معظم اأعمال البنية الأ�سا�سية لبدء امل�سروع، مبا يف ذلك اأعمال التجريف، وحماية 
واأعمال  البرتول،  م�ستودعات  وت�سميم  الهند�سية  الأعمال  اإىل  بالإ�سافة  املوقع،  وت�سوية  ال�ساطئ 

الهند�سة البحرية.
وتعمل م�سرق حاليًا على تاأمني حزم التمويل الالزمة لبدء عمليات الإن�ساء يف امل�سروع.

المجال الصناعي
توزيع الطاقة

تاريخ االستثمار
مارس 2007

طبيعة االستثمار
تأسيس مشروعات جديدة

ملكية شركة القلعة

%24.5
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تعمل شركة مشرق على إنشاء أحدث محطة مستودعات 
بترولية في شرق بورسعيد – هي األولى من نوعها في 

منطقة شرق البحر األبيض المتوسط. ويهدف المشروع إلى 
تعزيز استفادة مصر من الحجم الهائل لحركة المرور في قناة 

السويس.

األسواق: مصر
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شركة جالس وركس

باأفريقيا  الزجاج  �سناعة  يف  للقلعة  التابعة  ال�ستثمارية  ال�سركات  اإحدى  ورك�س  جال�س  �سركة  تعد 
ومنطقة ال�سرق الأو�سط. ومتتلك جال�س ورك�س ح�سة 33% من اأ�سهم �سركة م�سر ل�سناعة الزجاج 
)�س.م.م( وهي واحدة من كربى �سركات اإنتاج وت�سدير العبوات الزجاجية يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا، كما متتلك ح�سة 51% من اأ�سهم �سركة �سفنك�س للزجاج والتي متتلك م�سنعًا جديدًا لإنتاج 

الزجاج امل�سطح يف م�سر بقيمة ا�ستثمارية تبلغ 1.1 مليار جم )200 مليون دولر اأمريكي(.
والعبوات  امل�سطح  الزجاج  منتجات  على  املتزايد  الطلب  تلبية  اإىل  ورك�س  �سركة جال�س  وت�سعى 
الزجاجية يف ال�سوق املحلي واأ�سواق الت�سدير، حيث تعمل على التحول اإىل اأكرب ال�سركات الإقليمية 
امل�سدرة ملنتجات الزجاج اعتمادًا على املوارد الطبيعية الوفرية واملميزات التناف�سية التي حتظى بها 
م�سر وعدد من اأ�سواق املنطقة، ومنها وفرة املواد اخلام وانخفا�س اأ�سعار الطاقة والعمالة ف�ساًل عن 

املوقع الإ�سرتاتيجي بالقرب من مراكز الت�سدير العاملية.

تطور أنشطة الشركة
كانت �سركة م�سر ل�سناعة الزجاج اإحدى ال�سركات احلكومية اإىل اأن قامت جمموعة الزيات ب�سرائها 
يف عام 2004. وتطورت ال�سركة خالل ال�سنوات املا�سية اإىل اأن �سارت اأكرب �سركات ت�سنيع العبوات 
قاعدتها  لتطوير  اأمريكي  دولر  مليون   76 من  يقرب  ما  با�ستثمار  قامت  حيث  م�سر  يف  الزجاجية 

التكنولوجية ورفع طاقتها الإنتاجية. 
وجنحت �سركة م�سر ل�سناعة الزجاج يف رفع قدرتها الإنتاجية اإىل 104 األف طن �سنويًا يف عام 
اإىل  بال�سركة  يعمل  الذي  املتميز  الإداري  الفريق  بف�سل  األف طن فقط يف عام 2004  2011 من 36 
جانب اأن�سطة التح�سني الت�سغيلي وال�ستثمارات الأخرية التي قامت بها ال�سركة لرفع معدلت الإنتاج.
الزجاج  لإنتاج  جديد  م�سنع  بت�سغيل   2010 اأبريل  �سهر  خالل  للزجاج  �سفنك�س  �سركة  وقامت 
امل�سطح ال�سفاف وامللون والعاك�س بطاقة اإنتاجية ت�سل اإىل 600 طن يوميًا. ويقع امل�سنع اجلديد على 
والإ�سكندرية، وي�سعى  القاهرة  ال�سادات على مقربة من مدن  األف مرت مربع يف مدينة  م�ساحة 220 

المجال الصناعي
صناعة الزجاج

تاريخ االستثمار
سبتمبر 2007

طبيعة االستثمار
تطوير وتحديث مشروعات، تأسيس 

مشروعات جديدة

ملكية شركة القلعة

%21
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مبيعات جالس وركس

)ألف طن(

اأ�سواق  يف  والتو�سع  املحلي  ال�سوق  يف  املتزايد  الطلب  تلبية  اإىل 
الزجاج  �سناعة  مميزات  من  م�ستفيدًا  اجلذابة  الت�سدير 
املاهرة  والعمالة  اخلام  املواد  وفرة  ومنها  امل�سري  ال�سوق  يف 

والأ�سعار التناف�سية للطاقة.
PPG Industries، وهي اإحدى ال�سركات  وقد قامت �سركة 
بو�سع  امل�سطح،  الزجاج  ت�سنيع  جمال  يف  الرائدة  العاملية 
 Ianua �سركة  تولت  بينما  اجلديد،  �سفنك�س  م�سنع  ت�سميمات 
SPA اأعمال الإن�ساء حيث تعد واحدة من كربى �سركات املقاولت 

التي تخدم �سناعة الزجاج حول العامل.
طن  األف   200 تبلغ  ان�سهار  بقدرة  �سفنك�س  م�سنع  يعمل 
يف  تطورًا  امل�سانع  اأكرث  من  يعترب  ثم  ومن  الزجاج،  من  �سنويًا 
تكنولوجيا �سناعة  اإليه  اأحدث ما و�سلت  باعتماد  ويقوم  م�سر. 

الزجاج من اأجل اإنتاج الزجاج ال�سفاف وامللون والعاك�س.
وتعمل �سركة �سفنك�س للزجاج على توجيه 40% من اإنتاجها 
اإىل ال�سوق املحلي و60% اإىل اأ�سواق الت�سدير خالل عام 2012، 
ال�سركة  وت�سعى  ال�سابق.  التوايل يف  مقارنة مع 70% و30% على 
اإىل التو�سع فيما وراء الأ�سواق املجاورة التي يهيمن عليها الإنتاج 
اأ�سواق جديدة يف قارات اأخرى لال�ستفادة  املحلي، والتواجد يف 
من زيادة معدلت الطلب وارتفاع هوام�س الربح يف هذه الأ�سواق.
وقد جنحت �سركة م�سر ل�سناعة الزجاج و�سركة �سفنك�س 
الأوىل  �سادرات  ارتفعت  حيث  ال�سادرات،  زيادة  يف  للزجاج 
ارتفعت  بينما  املبيعات،  اإجمايل  من   %46 لتمثل   %6 بن�سبة 
�سادرات الثانية بن�سبة 24% لتمثل 52% من اإجمايل املبيعات.

وقد و�سلت مبيعات �سركة �سفنك�س للزجاج اإىل 121.998 
طن يف نهاية عام 2011، وهو ارتفاع بن�سبة 27.8%، على الرغم 
ونوفمرب.  اأكتوبر  �سهري  خالل  تقرر  الذي  الن�ساط  توقف  من 
القيمة  ذات  اجلديدة  املنتجات  �ساهمت  الآخر  اجلانب  وعلى 
�سنوي  للزجاج مبعدل  �سفنك�س  �سركة  اإيرادات  منو  امل�سافة يف 

48.6% خالل العام املايل 2011.
جدير بالذكر اأن �سركة �سفنك�س للزجاج تعد املورد الرئي�سي 
واملف�سل ملنتجات الزجاج املطلي يف ال�سوق املحلي. وقد حددت 
ذات  املنتجات  يف  التو�سع  لت�سمل   2012 لعام  اأولوياتها  ال�سركة 
ذات  واملنتجات  واملطلي  امللون  الزجاج  ومنها  امل�سافة  القيمة 

.)Jumbo sized( املقا�سات ال�سخمة
زيادة  على  الزجاج  ل�سناعة  م�سر  �سركة  وتعمل  هذا 
املبيعات،  اإجمايل  من  و%70   60 بني  يرتاوح  ما  اإىل  ال�سادرات 
ويدعم ذلك التعاون مع �سركة Saab Miller يف جنوب اأفريقيا. 
منتجات  توفري  عرب  املبيعات  زيادة  على  ال�سركة  تعمل  كما 
الدوائية  العبوات  مثل  القت�سادية  بالتقلبات  تتاأثر  ل  لقطاعات 
الزجاجية  العبوات  مثل  جديدة  قطاعات  ا�ستهداف  جانب  اإىل 

للمياه املعدنية ومنتجات اجلنب والألبان.

جالس وركس هي إحدى الشركات االستثمارية التابعة للقلعة 
في صناعة الزجاج بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا. 

تشمل مشروعات جالس وركس: شركة مصر لصناعة الزجاج، 
وشركة سفنكس للزجاج

األسواق: مصر
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شركة بنيان للتنمية والتجارة

امل�سروعات  واإقامة  العقارية املتخ�س�سة  امل�سروعات  للتنمية والتجارة على تطوير  بنيان  تعمل �سركة 
التجارية الفريدة يف ال�سوق امل�سري. 

ويعد ديزاينبولي�س مول باكورة ا�ستثمارات ال�سركة، وهو املركز التجاري احلائز على العديد من 
اجلوائز الدولية، حيث يتخ�س�س يف عر�س وتقدمي منتجات وخدمات الت�سميم الداخلي بهدف خدمة 

ال�سوق امل�سري والتو�سع يف اأ�سواق منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
ويقع ديزاينبولي�س مول على م�ساحة 116.800 مرت مربع، وي�سم م�ساحات مفتوحة حيث ميتد 

بطول 1 كم على طريق القاهرة الإ�سكندرية ال�سحراوي. 
ا  وي�سمل امل�سروع اجلديد ثالثة مراحل، حيث مت ت�سغيل املرحلة الأوىل لت�سم اأكرث من 80 معر�سً
الدولية  والعالمات  امل�سرية  الت�سنيع  �سركات  اأكرب  ملنتجات  ا  معر�سً  30 عن  يزيد  ما  منها  جتارًيا 

الرائدة يف جمال التجزئة.
العقارات  مالكي  من  اجلديد  اجليل  من  املتزايد  الطلب  تلبية  اإىل  الفريد  امل�سروع  هذا  ويهدف 
الذين يرغبون يف احل�سول على املنتجات العاملية من خالل ال�سوق املحلي، بالإ�سافة اإىل توفري مناخ 
ترفيهي متميز حيث ي�سم ديزاينبولي�س مول العديد من املطاعم واملقاهي املتنوعة واملالعب وحدائق 

الأطفال.
جدير بالذكر اأن قوة الأ�س�س التي يرتكز عليها قطاع التطوير العقاري �ساهمت يف ت�سجيع ال�سركات 
العاملية على افتتاح فروع ومقرات جديدة خلدمة ال�سوق امل�سري الآخذ يف الت�ساع والنمو، وذلك حيث 
بلغ اإجمايل امل�ساحات التجارية يف القاهرة الكربى حوايل 8.5 مليون مرت مربع بنهاية عام 2011، مع 
وجود ما يقرب من 2.8 مليون مرت مربع من امل�ساحات التاأجريية املتاحة املمكن توظيفها قبل نهاية 

عام 2013.

تطور أنشطة الشركة
قامت �سركة بنيان بافتتاح املرحلة الأوىل من م�سروع ديزاينبولي�س مول يف دي�سمرب 2010، ومن 
املخطط - عقب افتتاح املراحل الثانية والثالثة - اأن ي�ستوعب امل�سروع ما ي�سل اإىل 300 معر�س لأكرب 

المجال الصناعي
العقارات المتخصصة

تاريخ االستثمار
أغسطس 2007

طبيعة االستثمار
تأسيس مشروعات جديدة

ملكية شركة القلعة
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املاركات املحلية والعاملية، ومكاتب الأثاث والت�سميم، واملعار�س 
الفنية، بالإ�سافة اإىل مكاتب ال�ست�سارات والت�سميم الداخلي، 
اخلدمات  من  وغريها  الأطفال  ومالعب  واملقاهي،  واملطاعم 

الرتفيهية املتميزة.
ل�سركة  )اململوكة  بديزاينبولي�س  املحيطة  الأرا�سي  ت�سمل 
�سوديك( 5 م�سروعات عقارية �سكنية وجتارية، وهي م�سروعات 
 .The Stripو  Westown Casaو  و   Allegria و   Beverly Hills
اآلف  وت�سم هذه امل�سروعات يف الوقت احلايل ما يقرب من 6 
مواطن ومن املتوقع اأن يرتفع عددهم اإىل 60 األف يف امل�ستقبل 
على  الطلب  معدلت  ويرفع  النمو  اآفاق  يدعم  مما  القريب، 

منتجات الت�سميم الداخلي وما يرتبط بها من خدمات.
على  يح�سل  م�سر  يف  م�سروع  اأول  هو  مول  ديزاينبولي�س 
البيئي والطاقة )LEED( ف�ساًل  ت�سديق الريادة يف الت�سميم 
عن ت�سجيله يف جمل�س الوليات املتحدة للمباين النظيفة، حيث 
بو�سع   Skidmore،  Owings and Merril �سركة  قامت  مت 
يف  الرائدة  العاملية  ال�سركات  اإحدى  وهي  امل�سروع،  ت�سميمات 

جمال الهند�سة املعمارية.
يف  مول  ديزاينبولي�س  م�سروع  �ساهم  اآخر  �سعيد  وعلى 
ح�سول �سركة بنيان على العديد من اجلوائز الدولية املرموقة 
ت�سنيف  اأول  يف  الت�سوق  ملراكز  الدويل  املجل�س  جائزة  ومنها 
اأفريقيا،  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  الت�سوق مبنطقة  �سنوي ملراكز 
فئة  يف  الذهبية  اجلائزة  على  مول  ديزاينبولي�س  ح�سل  حيث 
لعام   )Design and Development( والتطوير  الت�سميم 
للح�سول  مول  ديزاينبولي�س  تاأهيل  اإىل  اجلائزة  وتوؤدي   .2011
على جائزة Best-of-the-Best VIVA والتي يتم منحها تقديًرا 
احللول  توفر  والتي  العامل  يف  تطورًا  الأكرث  التجارية  للمراكز 
املبتكرة والعملية يف تلبية ومواكبة تطورات متطلبات ال�سوق.

كما ح�سلت �سركة بنيان على جائزة "اأف�سل مبنى متكامل" 
 Cityscape جوائز  حفل  يف  وذلك  مول،  ديزاينبولي�س  مل�سروع 
ا على ت�سنيف متقدم �سمن  لعام 2012، وح�سلت ال�سركة اأي�سً
.Cityscape Real Estate Awards، MENA 2012 حفل جوائز
املرحلتني  اإن�ساء  على  والتجارة  للتنمية  بنيان  �سركة  وتعمل 
املرحلة  ت�سم  اأن  على  مول،  ديزانبولي�س  من  والثالثة  الثانية 
الثانية اأكرث من 40 معر�سًا جديًدا، بينما تتمتع املرحلة الثالثة 
باملرونة الالزمة لإن�ساء املحالت الأ�سغر حجمًا ومن ثم افتتاح 

150 معر�س اإ�سايف. 
الأوىل  املرحلة  يف  التاأجريية  امل�ساحات  اإجمايل  و�سل  وقد 
اأن  املقرر  ومن   ،2011 عام  نهاية  يف  مربع  مرت   20.622 اإىل 
الثالثة  واملرحلة  مربع،  مرت   19.830 الثانية  املرحلة  ت�سيف 

11.227 مرت مربع.
الثانية  املرحلتني  اإن�ساء  على  العمل  ال�سركة  و�ستوا�سل 
العالمات  من  املزيد  مع  الإيجار  عقود  توقيع  فور  والثالثة 

واملاركات، وترتيب حزم التمويل اجلديدة. 

تتخصص بنيان للتنمية والتجارة في تطوير وإقامة المشروعات 
العقارية المتخصصة في مصر والمنطقة، وتسعى الشركة 

إلقامة اثنين من المراكز التجارية الرائدة تحت اسم ديزاينبوليس 
مول للتخصص في عرض وتقديم منتجات األثاث وخدمات 

التصميم الداخلي في مصر.

تشمل مشروعات بنيان: ديزاينبوليس مول

األسواق: مصر
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شركة توازن

قامت القلعة بتاأ�سي�س �سركة توازن لت�سبح ذراعها ال�ستثماري يف قطاع تدوير املخلفات ال�سلبة بعد اأن 
ا هائلة للتو�سع اجلغرايف  ظهرت حاجة القطاع اإىل التطوير ال�سامل بكافة اأنحاء املنطقة وظهرت فر�سً
اإدارة  اأنظمة  و�سعف  القطاع  ال�سخمة يف  ال�ستثمارات  الناجت عن حمدودية  املتنامي  الطلب  وتغطية 

املخلفات.
وجمموعة  "اإيكارو"،  ال�سلبة  املخلفات  لتدوير  امل�سرية  ال�سركة  مظلتها  حتت  توازن  وت�سم 
"اإنتاج"، وهي �سركات رائدة يف قطاع تدوير املخلفات الزراعية واملنزلية مب�سر  الأن�سطة الهند�سية 
وتتمتع بتواجد دويل من خالل عملياتهما يف �سلطنة عمان وماليزيا وال�سودان وليبيا واململكة العربية 

ال�سعودية و�سوريا.

تطور أنشطة الشركة
واملنزلية.  الزراعية  املخلفات  اإدارة  جمال  يف  وتخ�س�ست   1997 عام  يف  "اإيكارو"  �سركة  تاأ�س�ست 
واملنزلية  الزراعية  املخلفات  من  يوميًا  طن   1.500 من  لأكرث  معاجلة  عقود  على  ال�سركة  وح�سلت 
مقابل اأتعاب ثابتة. وتقوم ال�سركة بف�سل املخلفات التي حت�سل عليها، وبيع املخلفات القابلة للتدوير 
مثل البال�ستيك والزجاج، واإنتاج الأ�سمدة من املخلفات الع�سوية، وذلك مع التخل�س من املخلفات غري 
القابلة لإعادة التدوير حيث ت�سمل اأ�سول ال�سركة مدفنًا �سحيًا للنفايات مت اإن�ساوؤه وفقًا للموا�سفات 

العاملية.
ا على عقود معاجلة 525.506 طن �سنويًا من املخلفات الزراعية،  وح�سلت �سركة "اإيكارو" اأي�سً
حيث تقوم بفرز هذه املخلفات ل�سناعة الأ�سمدة عالية اجلودة وت�سنيع الأعالف احليوانية ف�ساًل عن 

ا�ستخدام املخلفات الزراعية امل�سغوطة لإنتاج بدائل الوقود.
وتعد "اإيكارو" من ال�سركات الرائدة يف اأن�سطة ائتمان الكربون، وهي من اأوىل ال�سركات امل�سرية 
التي توقع اتفاقية مع البنك الدويل يف �سيف 2008 خلف�س انبعاث غازات الحتبا�س احلراري، ويتم 

المجال الصناعي
تدوير المخلفات الصلبة

تاريخ االستثمار
نوفمبر 2009

طبيعة االستثمار
دمج

ملكية شركة القلعة
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الكربون  ل�سندوق  املكافئ  الكربون  اأك�سيد  ثاين  بيع  مبوجبها 
من ال�سركات املحدودة يف م�سر  "اإيكارو"  الأوروبي. كما تعد 
الأمم  منظمة  من  املدعومة  النظيفة  التنمية  اآلية  تتَّبع  التي 
مرحلة  عملياتها  دخول  عن  موؤخرًا  ال�سركة  واأعلنت  املتحدة. 
التقييم ملتابعة تطبيق املعايري القيا�سية للكفاءة و�سرعة تنفيذ 

العمليات.
وخالل الربع الثالث من عام 2011، قامت �سركة "اإيكارو" 
الأ�سمنت  ت�سنيع  �سركات  اإحدى  مع  الأجل  طويل  عقد  بتوقيع 
الزراعية  املخلفات  من  طن  األف   300 اإىل  ي�سل  ما  لتوريد 
اإمكانية تعديل  املنزلية، وذلك مع  األف طن من املخلفات  و50 
اأن تغطي  اأي زيادة لأ�سعار املازوت على  التوريد يف ظل  اأ�سعار 
ال�سركة  وتتوقع  النقل.  م�سروفات  ارتفاع يف  اأي  الأ�سعار  هذه 
اأن يكت�سب هذا النوع من العقود اأهمية كبرية مع حترير قطاع 

الطاقة يف ال�سوق امل�سري. 
من   %85 اإىل  ي�سل  ما  احليوي  الوقود  منتجات  ومتثل 
احليوانية  والأعالف  الأ�سمدة  متثل  بينما  ال�سركة،  مبيعات 

الن�سبة املتبقية.
تاأ�س�ست  فقد  "اإنتاج"،  الهند�سية  الأن�سطة  جمموعة  اأما 
اإدارة  اأنظمة  واإن�ساء  ت�سميم  يف  وتتخ�س�س   1995 عام 
املخلفات ال�سلبة. وتقوم ال�سركة با�سترياد جزء من ُمدخالت 
اإدارة املخلفات  هذه الأنظمة من ال�سركات العاملية الرائدة يف 

ويتم ت�سميم وت�سنيع اجلزء الآخر يف م�سر.
ببناء  "اإنتاج"  جمموعة  قامت  العاملي  ال�سعيد  وعلى 
معمل معاجلة وتدوير يف م�سقط يعمل بطاقة 800 طن يومًيا. 
املحلي من خدمات  ال�سوق  اإيراداتها يف  اأغلب  ال�سركة  وحتقق 
ال�ست�سارات الفنية وبيع املعدات والآلت الالزمة لت�سغيل معامل 

اإعادة التدوير.
اأكرث من 61  باإن�ساء  اليوم  حتى  "اإنتاج"  وقامت جمموعة 
م�سروعًا لفرز املخلفات وت�سنيع الأ�سمدة يف م�سر، بالإ�سافة 
اإىل 13 م�سنعًا لالأ�سمدة موزعة على ال�سعودية وماليزيا وليبيا 

وال�سودان.
اأن�سطة  بني  التكامل  من  امل�ستوى  هذا  اأن  الإدارة  وتوؤمن 
الذي  النموذج  هو  ال�سلبة  املخلفات  تدوير  قطاع  �سركاتها يف 
تقوم عليه اإ�سرتاتيجية �سركة القلعة ال�ستثمارية حيث تخطط 
مل�سروعات  الإدارة  خدمات  تقدمي  "اإيكارو"  �سركة  تبداأ  لأن 

جمموعة "اإنتاج".
توازن هي الشركة االستثمارية التابعة للقلعة في مجال تدوير 
المخلفات الصلبة، حيث أظهر هذا المجال الواعد حاجة ملحة 

إلى التطوير الشامل لالستفادة من فرص التوسع وتغطية 
الطلب المتنامي نتيجة تضاؤل االستثمارات الضخمة وضعف 

أنظمة إدارة المخلفات.

تشمل مشروعات توازن: شركة إيكارو، ومجموعة األنشطة 
الهندسية إنتاج

األسواق: مصر وليبيا والسودان ونيجيريا وسوريا
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الشركة المتحدة للمسابك

ت�سنيع  القلعة يف جمال  ل�سركة  التابعة  ال�ستثمارية  ال�سركات  اإحدى  للم�سابك  املتحدة  ال�سركة  تعد 
من  �سنويًا  طن  األف   45 لل�سركة  الإنتاجية  الطاقة  وتبلغ  املعدنية.  وامل�سبوكات  الطحن  م�ستلزمات 
طاقتها  لزيادة  وت�سعى  ال�سناعية،  التطبيقات  من  وا�سع  نطاق  يف  تدخل  التي  املعدنية  امل�سبوكات 

الإنتاجية لت�سل اإىل 58 األف طن �سنوًيا قبل حلول الن�سف الثاين من عام 2012.
كانت ال�سركة املتحدة للم�سابك اإحدى �سركات جمموعة اأ�سيك القاب�سة حتى مت ف�سلها يف اأواخر 
عام 2008. كما ت�سم ال�سركة املتحدة للم�سابك اأ�سوًل ت�سمل 100% من اأ�سهم كل من �سركة العامرية 

لل�سناعات املعدنية و�سركة الإ�سكندرية مل�سبوكات ال�سيارات.
وتقوم ال�سركة املتحدة للم�سابك بت�سنيع كرات الطحن وامل�سبوكات املعدنية التي تدخل يف نطاق 
وا�سع من التطبيقات ال�سناعية مبا يف ذلك م�سبوكات �سناعة ال�سيارات. وتركز ال�سركة على توفري 

امل�سبوكات املعدنية واأدوات الطحن املختلفة مل�سانع الأ�سمنت. 
ت�سنيع  �سركات  اأبرز  اإىل  اإنتاجها  كامل  بت�سدير  املعدنية  لل�سناعات  العامرية  �سركة  وتقوم 
اإنتاجها  بتوريد  ال�سيارات  مل�سبوكات  الإ�سكندرية  �سركة  تقوم  بينما  الأوروبية،  الأ�سواق  يف  ال�سيارات 
اإىل �سركات ال�سيارات املحلية، كما تقوم باإنتاج جمموعة متنوعة من املنتجات امل�سبوكة للبيع يف ال�سوق 

املحلي والأ�سواق العاملية. 
طاقتها  تفوق  حيث  ال�سركة  حتققها  التي  الإيرادات  ن�سف  من  اأكرث  الت�سدير  اأن�سطة  ومتثل 
الإنتاجية اأربعة اأ�سعاف اأقرب مناف�سيها يف ال�سوق امل�سري. وتتمتع ال�سركة بعالقات اإ�سرتاتيجية مع 
Italcementi، وCemex، وLafarge، وHolcim، ف�ساًل عن  الأ�سمنت، ومنها �سركات  كربى �سركات 

.BMWو Bremboو Continental كربى ال�سركات العاملية يف �سناعة ال�سيارات ومنها
تاأ�س�ست �سركة الإ�سكندرية مل�سبوكات ال�سيارات عام 2001 بنظام املناطق احلرة لإنتاج امل�سبوكات 
املعدنية عالية اجلودة وبيعها اإىل كربى �سركات ت�سنيع ال�سيارات يف الأ�سواق العاملية. وت�سعى ال�سركة 
اإىل تنفيذ خطة تو�سعية من اأجل زيادة القدرة الإنتاجية من 18 األف طن اإىل 23 األف طن �سنوًيا بحلول 

منت�سف يوليو 2012 )مرحلة اأوىل(، وترتفع اإىل 45 األف طن �سنوًيا عند اكتمال املرحلة الثانية. 

المجال الصناعي
المسبوكات المعدنية

تاريخ االستثمار
انفصلت عن مجموعة أسيك 

القابضة في ديسمبر 2008

طبيعة االستثمار
دمج

ملكية شركة القلعة
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عام  تاأ�س�ست  فقد  املعدنية،  لل�سناعات  العامرية  �سركة  اأما 
1979 من اأجل اإنتاج جمموعة من امل�سبوكات املعدنية، وتتخ�س�س 
و�سب  وت�سميم  الزهر  احلديد  م�سبوكات  ت�سنيع  يف  ال�سركة 
�سيف  وبحلول  ال�سيارات.  ل�سناعة  املعدنية  الغيار  قطع  وت�سنيع 
2012 �ستنتهي ال�سركة من زيادة القدرة الإنتاجية من 5 اآلف طن 
اإىل 12 األف طن �سنوًيا، وذلك حيث تقوم ال�سركة باإنتاج م�سبوكات 
ت�سم  العمالء  من  وا�سعة  قاعدة  وتخدم  ال�سيارات  غيار  وقطع 

�سركات ت�سنيع امل�سخات وجتميع ال�سيارات يف �سوق املحلي.
 

تطور أنشطة الشركة
قامت �سركة العامرية لل�سناعات املعدنية، و�سركة الإ�سكندرية 
مل�سبوكات ال�سيارات، بتعليق الن�ساط موؤقًتا لإجراء ال�سيانة 
والعمرات الالزمة لتقليل الأعطال والفاقد خالل عام 2012، 

وذلك �سعًيا لال�ستفادة من تباطوؤ الأ�سواق خالل عام 2011 على 
امل�ستوى املحلي )نظًرا للتداعيات القت�سادية وتراجع معدلت 
الطلب يف �سوق ال�سيارات ب�سكل ملحوظ(، والأ�سواق العاملية 

)نتيجة اأزمة منطقة اليورو(. 
قيمة  برتاجع  للم�سابك  املتحدة  ال�سركة  نتائج  تاأثرت  وقد 
تاأثر  كما  العامرية،  �سركة  اإيرادات  من   %100 ميثل  الذي  اليورو 
مبيعات  برتاجع  الإ�سكندرية  ب�سركة  ال�سيارات  مكونات  ن�ساط 
ال�سيارات يف ال�سوق املحلي بن�سبة 29% خالل عام 2011 )ف�ساًل 
عن انخفا�س حجم املبيعات يف ال�سيارات املالكي بن�سبة 31% اإىل 

133.165 �سيارة(. 
بتكثيف  للم�سابك  املتحدة  ال�سركة  قامت  اخللفية  هذه  وعلى 
اأن�سطة الت�سويق وجنحت بالفعل يف احل�سول على عدد من العقود 
اجلديدة يف ال�سوق املحلي، وترى ال�سركة اأن اأي تراجع م�ستقبلي يف 
قيمة اجلنيه امل�سري قد يفيد ال�سركة املتحدة للم�سابك حيث اأنها 
ت�سجل اأكرث من 60% من اإيراداتها من عمليات الت�سدير بالعمالت 

الأجنبية.
واأخرًيا جنحت �سركة العامرية لل�سناعات املعدنية يف تاأمني 
عقب  الإنتاجية  طاقتها  من   %70 من  يقرب  ما  لتغطية  مبيعات 

اإجراء التو�سعات اجلديدة.

تتخصص الشركة المتحدة للمسابك في تصنيع مستلزمات 
الطحن والمسبوكات المعدنية التي تدخل في نطاق واسع من 

التطبيقات الصناعية.

تشمل مشروعات المتحدة للمسابك: شركة العامرية للصناعات 
المعدنية، وشركة األسكندرية لمسبوكات السيارات

األسواق: مصر
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شركة تنوير

تعد �سركة تنوير اإحدى ال�سركات ال�ستثمارية التابعة ل�سركة القلعة يف قطاع الن�سر والإعالم، وت�سم 
حتت مظلتها جمموعة من ال�ستثمارات وهي دار ال�سروق للن�سر و�سل�سلة مكتبات ديوان وجريدة املال 

وجريدة ال�سروق اجلديد.
ال�سركات  بني  وتاأتي  م�سر  يف  الن�سر  دور  اأبرز  من  وهي   ،1968 عام  يف  ال�سروق  دار  تاأ�س�ست 
احلا�سلة على اأكرب عدد من اجلوائز الأدبية يف العامل العربي. وتقوم دار ال�سروق بن�سر اأعمال اأكرث من 
4.500 كاتب من كبار الكتاب واملفكرين احلا�سلني على اجلوائز املختلفة والذين حتقق اأعمالهم اأعلى 
معدلت البيع، ولديها حق ح�سري يف العامل العربي لن�سر اأعمال الأديب الراحل جنيب حمفوظ والعامل 
امل�سري اأحمد زويل، وهما اأبرز ال�سخ�سيات العربية احلا�سلة على جائزة نوبل. ومتتلك دار ال�سروق 

ا لطبع ون�سر كتب اأوك�سفورد التعليمية. كذلك ترخي�سً
املكتبات  بني  بارزة  مكانة  احتالل  يف  2008 وجنحت  عام  يف  ال�سروق  مكتبات  �سل�سلة  وتاأ�س�ست 
املناف�سة اعتماًدا على املركز الرائد الذي تتمتع به عالمة ال�سروق يف م�سر. ومتتلك �سل�سلة مكتبات 

ال�سروق حالًيا 7 فروع من حقها بيع موؤلفات اأكرب الكتاب والنا�سرين يف م�سر واملنطقة والعامل.
تو�سعت اأن�سطة دار ال�سروق كذلك لت�سمل اإنتاج الأعمال التليفزيونية، ومنها برنامج "مع هيكل" 
الإخبارية.  قناة اجلزيرة  املرموق حممد ح�سنني هيكل على  امل�سري  وال�سحفي  املفكر  يقدمه  الذي 
اإنتاج  اأول  حقق  حيث   2010 عام  خالل  والكوميدية  الدرامية  امل�سل�سالت  اإنتاج  يف  ال�سركة  وتو�سعت 

لل�سركة )م�سل�سل عايزة اأجتوز( جناًحا كبرًيا وحظى بن�سبة م�ساهدة قوية جًدا.
اأبرز  اعتالء من�سة  "ال�سروق اجلديد" يف عام 2009، وجنحت اجلريدة يف  افتتاح جريدة  ومت 
ال�سحف امل�سرية يف املنطقة، حيث تنفرد بحق ن�سر املحتويات احل�سرية لأبرز ال�سحف العاملية يف 
 Financialو  ،International Herald Tribuneو  ،New York Times وي�سمل ذلك �سحف  م�سر، 

.Newsweek Magazineو ،Washington Postو ،Times
Studio Pro لالإنتاج ال�سينمائي والتليفزيوين،  اأ�سهم �سركة  ا 30% من  اأي�سً ومتتلك دار ال�سروق 
والتي تاأ�س�ست بالتعاون مع املخرج ال�سينمائي البارز �سريف عرفه، وتهدف اإىل ال�ستفادة من حمدودية 

المجال الصناعي
النشر واإلعالم

تاريخ االستثمار
أبريل 2007

طبيعة االستثمار
دمج

ملكية شركة القلعة
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يعتمد  رائد  كيان  واإن�ساء  م�سر  يف  املتميزة  الإنتاج  ا�ستوديوهات 
ال�سينمائي  الإنتاج  جمال  يف  الدولية  املعايري  واأف�سل  اأحدث  على 

والتليفزيوين.
مكتب  تاأ�سي�س  يف  بال�سرتاك  ال�سروق  دار  قامت  واأخرًيا، 
من  مع جمموعة  بالتعاون  الفني  والت�سوير  لالإنتاج   Time Code
اأكفاأ املنتجني املنفذين. ويعمل مكتب Time Code على اإنتاج املواد 
الإعالنية والربامج وامل�سل�سالت التلفزيونية والأفالم الق�سرية.

يف  الرائدة  للمكتبات  ك�سل�سلة  برزت  فقد  ديوان،  مكتبة  اأما 
يف  فرًعا   13 حاليًا  ومتتلك   ،2002 عام  يف  افتتاحها  منذ  م�سر 
اإبرام  عرب  للتو�سع  �سعيها  وتوا�سل  والإ�سكندرية،  القاهرة  اأنحاء 
عقود امل�ساركة مع الكّتاب والنا�سرين والعديد من املراكز الثقافية 
ديوان كذلك حقوق  والإقليمي. ومتتلك مكتبة  املحلي  امل�ستوى  على 
التوزيع خلم�س عالمات مو�سيقية دولية، وحقوق توزيع الإ�سطوانات 

املو�سيقية يف ال�سوق املحلي.
وت�سم �سركة تنوير حتت مظلتها اأي�سًا جريدة املال وهي جريدة 
متخ�س�سة يف تقدمي التغطية ال�سحفية والإعالمية ال�ساملة لأ�سواق 
املال والبنوك املحلية وعددًا من الأن�سطة ال�سناعية والتجارية. وقد 
احرتفت جريدة املال اإ�سدار املالحق اخلا�سة باللغة الإجنليزية يف 
العامة  الدولية  واملحافل  املوؤمترات  لتغطية عدد من  املحلي  ال�سوق 
مثل موؤمترات موؤ�س�سة Euromoney، واملوؤمترات النقا�سية ملوؤ�س�سة 
The Economist، ومنتدى البنك الدويل القت�سادي يف م�سر.

تطور أنشطة الشركة
يف اأعقاب ثورة 25 يناير 2011، مت تاأ�سي�س جريدة التحرير لتقدمي 
حمتوى اإخباري فريد يجذب اهتمام ال�سباب امل�سري اإىل الأخبار 

واملقالت التحريرية والتحليلية. 
  فرعنينْ بافتتاح  ديوان  مكتبة  قامت  ا،  اأي�سً  2011 عام  وخالل 

جديدينْن يف القاهرة و يف الغردقة.

شركة تنوير هي إحدى الشركات االستثمارية التابعة للقلعة في 
قطاع النشر واإلعالم بالمنطقة.

تشمل مشروعات تنوير: دار الشروق للنشر، وسلسلة مكتبات 
ديوان، وجريدة المال

األسواق: مصر
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شركة فاينانس أنليميتد

قطاع  يف  الرائدة  ال�سركات  اإحدى  وهي  اأنليميتد،  فاينان�س  �سركة  اأ�سهم  كامل  القلعة  �سركة  متتلك 
اخلدمات املالية وتعمل على التو�سع بعملياتها يف الأ�سواق النا�سئة مبنطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا.

متناهي  للتمويل  تنمية  �سركة  هي  مالية  موؤ�س�سات  ثالثة  يف  ح�س�سًا  اأنليميتد  فاينان�س  ومتتلك 
بالقاهرة(،  الرئي�سي  مقره  يقع  متكامل  ا�ستثمار  )بنك  القاب�سة  املالية  فارو�س  وجمموعة  ال�سغر، 
الأن�سطة  وتنمية  تعزيز  على  يركز  ال�سودان  يف  جتاري  اإ�سالمي  )بنك  امل�سري  ال�سوداين  والبنك 

التجارية بني م�سر وال�سودان(. 
ال�ستثمار  اإدارة  �سركات  اإحدى  وهي  اإيجيبت  �سفنك�س  �سركة  كذلك  اأنليميتد  فاينان�س  ومتتلك 
من  وذلك  امل�سري،  ال�سوق  يف  العاملة  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  يف  بال�ستثمار  وتقوم  املبا�سر 

خالل ح�ستها يف بنك ال�ستثمار فارو�س. 
ال�سغر،  للتمويل متناهي  تنمية  �سركة  اأ�سهم  اأنليميتد ح�سة 65.7% من  فاينان�س  �سركة  متتلك 
بينما ميتلك احل�سة املتبقية اأحد البنوك التجارية يف م�سر وفريق الإدارة ب�سركة تنمية. ويبلغ راأ�س 
املال املدفوع ل�سركة تنمية 50 مليون جم، وحتظى ال�سركة بقاعدة عمالء ت�سم حوايل 70 األف عميل 
اأنحاء م�سر مما  وحمفظة قرو�س تزيد قيمتها عن 215 مليون جم. كما ت�سم ال�سركة 94 فرعًا يف 

يجعلها اأكرب واأ�سرع �سركات التمويل منوًا يف الدولة.
اأما جمموعة فارو�س املالية القاب�سة، والتي يبلغ راأ�سمالها املدفوع 123 مليون جم، فهي مملوكة 
اأبرز  من  الإدارة وجمموعة  فريق  على  املتبقية  وتتوزع احل�سة  اأنليميتد  فاينان�س  ل�سركة   %53 بن�سبة 

امل�ستثمرين الدوليني.
وت�سمل اأن�سطة فارو�س القاب�سة تداول الأوراق املالية والرتويج وتغطية الكتتاب واإدارة الأ�سول. 
وتاأتي جمموعة فارو�س دائمًا بني اأكرب ع�سر �سركات لتداول الأوراق املالية يف ال�سوق امل�سري، وجنحت 
البور�سة امل�سرية  ال�سوق امل�سري �سمن ترتيب  ال�سركة يف احتالل املركز اخلام�س بني نظرائها يف 

لعام 2011. 
وياأتي البنك ال�سوداين امل�سري بني اأن�سط البنوك الإ�سالمية التجارية العاملة يف ال�سوق ال�سوداين 
اأمريكي. وميتلك البنك حمفظة قرو�س  حيث تبلغ حقوق م�ساهميه )Net Worth( 37 مليون دولر 
�سوداين،  مليون جنيه  قيمتها 360  تبلغ  ودائع  �سوداين، وحمفظة  مليون جنيه  اإىل 260  قيمتها  ت�سل 

بينما ت�سل ن�سبة كفاية راأ�س املال بالبنك )CAR( اإىل اأكرث من %27.
ويوا�سل البنك ال�سوداين امل�سري التفوق على نظرائه من البنوك املناف�سة يف ال�سودان حيث ي�سم 
بني  التجارة  قنوات  تدعم  وا�سعة  ب�سبكة عالقات  ويتمتع  ال�سوداين،  ال�سوق  اأنحاء  موزعة يف  فروع   8

م�سر وال�سودان.
املجالت  واخرتاق  باأن�سطتها  للتو�سع  اجلديدة  الفر�س  متابعة  اأنليميتد  فاينان�س  �سركة  وتوا�سل 
خربة  من  لال�ستفادة  �سعيًا  التجارية  والبنوك  ال�ستهالكي  والتمويل  التاأمني  قطاعات  يف  اجلديدة 

ال�سركة يف قطاع اخلدمات املالية.

تطور أنشطة الشركة
تاأثرت اأن�سطة جمموعة فارو�س باملناخ ال�سيا�سي وما ترتب عليه من ا�سطرابات اقت�سادية متالحقة 
ف�ساًل عن تراجع ثقة امل�ستثمر وتعليق التداول يف البور�سة امل�سرية لأكرث من �سهر يف بداية عام 2011، 
العمليات  اإجمايل  البور�سة من حيث  ترتيب  اخلام�س يف  املركز  احتالل  فارو�س جنحت يف  اأن    غري 
املنفذة، واملركز الثاين يف �سوق التداول خارج املق�سورة. وانخف�ست اإيرادات ال�سم�سرة مبعدل �سنوي 
اأف�سل اإىل حد ما من حجم النخفا�س يف ال�سوق ككل. ومن جانب اآخر تاأثر ن�ساط  52% وهو معدل 
بنوك ال�ستثمار برتدي املناخ العام، بينما متكن قطاع اإدارة الأ�سول من التفوق على كافة املوؤ�سرات 
على الرغم من تراجع قاعدة الأ�سول املدارة. وجنحت �سركة �سفنك�س لال�ستثمار املبا�سر يف موا�سلة 
الأداء القوي يف �سوء املناخ الراهن وتداعياته على امل�سهد ال�ستثماري، حيث يتميز ن�ساطها با�ستقرار 
حجم الأ�سول املدارة لفرتة طويلة ن�سبًيا. وعلى هذه اخللفية قامت الإدارة باإعادة هيكلة امل�سروفات 
الإدارية والت�سغيلية ملواكبة انخفا�س الإيرادات، ونتج عن ذلك خف�س امل�سروفات العمومية والإدارية 

المجال الصناعي
شركة فاينانس أنليميتد

تاريخ االستثمار
سبتمبر 2006

طبيعة االستثمار
تأسيس مشروعات جديدة

ملكية شركة القلعة

%100
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مبعدل  املوظفني  م�سروفات  وخف�س   ،%26.7 �سنوي  مبعدل 
�سنوي %33.

متكن البنك ال�سوداين امل�سري من زيادة اإجمايل الأ�سول 
املايل  العام  خالل   %10 بن�سبة  الودائع  وزيادة   %24 بن�سبة 
2011، على الرغم من �سدة التحديات القت�سادية يف ال�سودان 
)العقوبات( وال�سيا�سية )الأزمة بني ال�سمال واجلنوب(. وقام 
البنك بزيادة راأ�سماله اإىل 100 مليون جنيه �سوداين، وهو جنح 
بذلك يف تلبية املتطلبات التنظيمية للحد الأدنى من كفاية راأ�س 
امل�ساهمني  حقوق  �سايف  و�سل  كما  ال�سوداين،  ال�سوق  يف  املال 
اأمريكي(.  دولر  مليون   37( �سوداين  جنيه  مليون   107 اإىل 
جدير بالذكر اأن البنك ال�سوداين امل�سري يتمتع باأقوى حمفظة 
يف  وجنح  ال�سوداين،  ال�سوق  يف  املناظرة  البنوك  بني  قرو�س 
احلفاظ على الربحية مبعظم فروعة وي�سعى اإىل ال�ستفادة من 

حركة التجارة بني م�سر وال�سودان.
هذا وقد تاأ�س�ست �سركة تنمية يف عام 2009، وهي مازالت 
متر مبراحل التطور الأوىل، اإل اأنها جنحت يف حتقيق اأداء قوي 
من حيث منو قاعدة العمالء و�سبكة الفروع. وتعترب تنمية من 
اأكرب �سركات التمويل متناهي ال�سغر يف م�سر، وتقدم خدماتها 
لأكرث من 70 األف عميل من خالل اأكرث من 1200 موظف و94 
فرًعا يف اأنحاء اجلمهورية، وتبلغ قيمة حمفظة القرو�س 35.8 

مليون دولر اأمريكي )215 مليون جم(.

فاينانس أنليميتد هي إحدى الشركات االستثمارية التابعة للقلعة 
في مجال الخدمات المالية. وتعمل الشركة في أنشطة الخدمات 
المصرفية التجارية والتمويل المؤسسي واالستثمار المباشر وإدارة 

األصول وتداول األوراق المالية والترويج وتغطية االكتتاب.

تشمل مشروعات فاينانس أنليميتد: شركة تنمية للتمويل متناهي 
الصغر، ومجموعة فاروس المالية القابضة، والبنك السوداني ا لمصري

األسواق: مصر والسودان



 �سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2011 6868

مجموعة جراندفيو القابضة لالستثمار

تاأ�س�ست جمموعة جراندفيو القاب�سة على يد �سركة القلعة وجمموعة من ال�سركاء ال�ستثماريني بغر�س 
ال�ستفادة من الفر�س ال�ستثمارية املتميزة يف قطاع  ال�سركات املتو�سطة التي ل يتجاوز راأ�سمالها 40 
مليون دولر اأمريكي يف خمتلف اأنحاء ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وتركيًزا على ال�سوق امل�سري. 
والطباعة  والتغليف  التعبئة  منها  عديدة  قطاعات  بني  جراندفيو  جمموعة  ا�ستثمارات  وتتنوع 

والرعاية ال�سحية واملن�سوجات واملطاعم واخلدمات البرتولية وت�سنيع مواد البناء.
يبلغ راأ�س املال املدفوع ملجموعة جراندفيو 95 مليون دولر اأمريكي. وقامت جراندفيو حتى الآن 
با�ستثمار حوايل 108% من اإجمايل روؤو�س الأموال املتفق عليها يف م�سروعات ناجحة يف جمالت متنوعة 
ل�ستثمارات  دورية  ب�سورة  باإعدادها  القلعة  �سركة  تقوم  التي  الداخلية  التقييمات  وت�سجل  وجذابة. 
جراندفيو اأن هناك زيادة ملحوظة يف قيمة هذه ال�سركات وامل�سروعات مقابل تكلفة ال�ستحواذ الأولية. 
واأظهرت ا�ستثمارات جراندفيو مرونة عالية يف مواجهة تردي الأو�ساع القت�سادية خالل عامي 
2009 و2010 وقت امتداد تداعيات الأزمة املالية العاملية اإىل اأ�سواق املنطقة، وغريها من ال�سطرابات 

ال�سيا�سية التي �سهدتها م�سر يف مطلع عام 2011. 
ت�سعى  حيث  اجلديدة،  وال�ستحواذ  الدمج  �سفقات  من  عدد  لتنفيذ  حالًيا  جراندفيو  وت�ستعد 
الراأ�سمايل  النمو  امل�ساهمني، واللتزام بتحقيق  لل�سادة  املالية  ال�سيولة  التوازن بني توفري  اإىل حتقيق 

مل�سروعات املجموعة.
وترى اإدارة �سركة القلعة اأن التنوع يف ا�ستثمارات جراندفيو يتيح قدًرا من املرونة ملواكبة التباطوؤ 
القت�سادي الراهن، حيث قامت جراندفيو باإعادة تقييم اأ�سولها وفًقا لالأو�ساع ال�سوقية احلالية ومن 
ثم بادرت بخف�س القيمة التقديرية ل�سايف اأ�سول املجموعة )Net Asset Value( مبعدل 5% لتبلغ 146 
مليون دولر اأمريكي، مقارنة مع 155 مليون دولر اأمريكي خالل العام ال�سابق، مع و�سول معدل العائد 

الداخلي الإجمايل )Gross IRR( اإىل %17.

المجال الصناعي
قطاعات متعددة

تاريخ االستثمار
مايو 2005

طبيعة االستثمار
دمج واستحواذ

ملكية شركة القلعة

%13
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تطور أنشطة الشركة
اأجل  من  اإيچيبت  �سفنك�س  �سركة  بتاأ�سي�س  القلعة  �سركة  قامت 
غايل،  ماريان  ال�سيدة  مع  بالتعاون  جراندفيو  ا�ستثمارات  اإدارة 
رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق الأوقاف التعليمية باجلامعة الأمريكية 
لإعادة  �سنفك�س  �سندوق  تدير  التي  ال�سركة  ذات  وهي  بالقاهرة، 
الهيكلة، بدعم من موؤ�س�سة التمويل الدولية وبنك ال�ستثمار الأوروبي 

و�سندوق ال�ستثمار ال�سوي�سري لالأ�سواق النا�سئة.
حت�سل جمموعة جراندفيو على ح�س�س حاكمة يف ال�سركات 
ال�سناعية املتو�سطة التي تتمتع باأنظمة الإدارة املتميزة والتدفقات 
املالية امل�ستقرة ولديها فر�س قوية للتو�سع يف الأن�سطة الت�سديرية. 
ترى  التي  املتعرثة  الأ�سول  �سراء  اإىل  ا  اأي�سً املجموعة  وت�سعى 

ا ا�ستثنائية للنمو. فيها فر�سً
من  جمموعة  على  جراندفيو  ا�ستثمارات  حمفظة  وتتوزع 
والتغليف، و�سناعة مواد  والتعبئة  الطباعة،  املجالت اجلذابة مثل 
البناء، واخلدمات البرتولية، و�سناعة املن�سوجات، وقطاع ال�سيافة 

واملطاعم.
يف  القلعة  �سركة  خربة  من  جراندفيو  ا�ستثمارات  وت�ستفيد 
والقطاعات  ال�سناعات  مبختلف  حجمًا  الأكرب  امل�سروعات  اإدارة 
�سركة  بها  حتتفظ  التي  الوثيقة  العالقة  جانب  اإىل  القت�سادية، 
الهند�سة  اإتاحة حلول  التابعة من  امل�سروعات  مع  اإيچيبت  �سفنك�س 
ال�ستثمار  واإ�سرتاتيجيات  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  واإعادة  املالية 

والتخارج.

تأسست مجموعة جراندفيو القابضة بغرض االستفادة من 
الفرص االستثمارية المتميزة في الشركات المتوسطة بمختلف 

أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تركيًزا على السوق المصري. 

تشمل مشروعات جراندفيو: الشركة المصرية لصناعة 
المنسوجات )دايس وماسترالين(، وشركة حلول الطاقة 

المتطورة )ADES(، والشركة المصرية الدنماركية للمخبوزات 
)تريانون، مانح التراخيص في مصر لسلسلة مطاعم كوفي بين 

وسيجافريدو وكارنيفور، وتاماريند وبوبايز(، وشركة هايدلينا، 
والشركة الوطنية مودرن للطباعة القابضة

األسواق: مصر
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الشركة الوطنية للبترول

متتلك �سركة جولدن كري�سنت لال�ستثمارات املحدودة Golden Crescent Investments Ltd – وهي 
ال�سندوق القطاعي املتخ�س�س التابع ل�سركة القلعة يف قطاع البرتول والغاز الطبيعي مبنطقة ال�سرق 
والغاز  البرتول  واإنتاج  ا�ستك�ساف  يف جمال  العاملة  ال�سركات  من  – اثنني  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
للبرتول  الوطنية  للبرتول م�سر املحدودة )NPC Egypt(، وال�سركة  الوطنية  ال�سركة  الطبيعي، هما 

.)NPC SAE( .س.م.م�
خليج  يف  الواقع  البحري  �سقري  امتياز  من   %100 م�سر  للبرتول  الوطنية  ال�سركة  اأ�سول  وت�سم 
ال�سوي�س )حقل جاما وحقل �سقري(، و100% من عقد التطوير بامتياز جنوب اأبو زنيمة وامتياز �سمال 

املغارة ال�ستك�سايف.
ومتتلك ال�سركة الوطنية للبرتول �س.م.م. ح�سة 12.75% من حقوق امل�ساركة يف امتياز جنوب 
بيتزيد  �سركة  يف  املبا�سرة  ح�ستها  عرب  ال�سوي�س،  خليج  من  اجلنوبي  اجلزء  يف  الواقع  رم�سان 

لال�ستثمارات واإدارة امل�سروعات املحدودة. 
بت�سديق  البحري  �سرق خري  امتياز  امل�ساركة يف  للبرتول �س.م.م. على حقوق  الوطنية  وح�سلت 
ا ح�سة يف �سركة وادي النيل للبرتول املحدودة، �ساحبة  من جمل�س ال�سعب يف عام 2006، ومتتلك اأي�سً
حقوق امل�ساركة يف اثنني من املربعات ال�ستك�سافية الهامة يف ال�سودان ومربع ا�ستك�ساف اآخر يف جنوب 
ال�سودان، بالإ�سافة اإىل ح�سة يف ال�سركة الوطنية لإنتاج الزيت / رايل اإنريجي، �ساحبة حقول الزيت 

الثقيل يف م�سر وحقول الغاز الطبيعي يف باك�ستان.

تطور أنشطة الشركة
وجدت �سركة القلعة يف فجوات التوريد التي يعاين منها قطاع الطاقة على امل�ستوى املحلي والإقليمي 
قطاع  متطلبات  لتغطية  امل�ستقلة  ال�سغرية  اأن�سطة  يجمع  عمالق  كيان  لإقامة  فريدة  فر�سة  والدويل 

ا�ستك�ساف واإنتاج البرتول والغاز يف م�سر واملنطقة.
وتعمل ال�سركة الوطنية للبرتول م�سر وال�سركة الوطنية للبرتول �س.م.م. يف عدد من المتيازات 

المجال الصناعي
البترول والغاز الطبيعي 

تاريخ االستثمار
ديسمبر 2005

طبيعة االستثمار
دمج

ملكية شركة القلعة
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National Petroleum Company (NPC)

الهامة يف خليج ال�سوي�س و�سمال �سيناء تبلغ م�ساحتها الإجمالية 2.501 كم مربع )بعد انتهاء عمليات 
املغارة، و33 كم مربع يف  �سمال  امتياز  للبرتول م�سر يف م�ساحة 786 كم مربع يف  الوطنية  ال�سركة 

امتياز جنوب اأبو زنيمة خالل عام 2011 وفقًا لبنود اتفاقية العمل يف كل من هذه المتيازات(.
وبلغ متو�سط اإنتاج ال�سركة الوطنية للبرتول م�سر 650 برميل برتول يومًيا خالل دي�سمرب 2011.
من خماطر  باحلد  م�سر  للبرتول  الوطنية  وال�سركة  �س.م.م.  للبرتول  الوطنية  ال�سركة  وتلتزم 
واأ�سول  ال�ستك�ساف  اأ�سول  بني  املوازنة  خالل  من  ال�ستك�سافية  الأن�سطة  لها  تتعر�س  التي  الت�سغيل 

الإنتاج التابعة لها، مثل امتياز جنوب اأبو زنيمة الذي يعد من الأ�سول املنتجة 
حتت التطوير.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن تقرير الحتياطيات ال�سادر عن موؤ�س�سة رايدر �سكوت 
بحقل  واملحتملة  املوؤكدة  الحتياطيات  حجم  اأن  اأو�سح   ،2009 دي�سمرب  يف 
املوؤ�س�سة  تقرير  واأ�سار  برتول.  برميل  مليون   8.5 اإىل  ي�سل   )2P( مذهل 
ال�سادر يف مار�س 2010 اأن منطقة SAZ-2 الواقعة داخل امتياز جنوب اأبو 
 )P50( زنيمة بالقرب من حقل مذهل تتمتع باإمكانات هائلة واأن احتياطيات

املتاحة يف هذا احلقل ت�سل اإىل 91 مليون برميل برتول.
من  عددًا  م�سر  للبرتول  الوطنية  ال�سركة  اأجرت   ،2011 عام  وخالل 
وت�سمل  املغارة،  �سمال  امتياز  يف  واجليوفيزيائية  اجليولوجية  الدرا�سات 
ا اأظهر عدًدا من احتمالت  درا�سة تف�سريية لت�سل�سل الطبقات ال�سخرية ممَّ

حتقيق اكت�ساف عايل اجلودة.
املغارة(  �سمال  )امتياز  للبرتول  الوطنية  ال�سركة  قامت   ،2011 فرباير  ويف 
للدخول   EGAS الطبيعية  للغازات  القاب�سة  امل�سرية  ال�سركة  مع  بالتفاق 
التفاق حفر  وي�سمل  �سنوات.  تبلغ مدتها ثالث  ثانية  ا�ستك�سافية  يف مرحلة 
امل�سرية  ال�سركة  باأن  علًما  اأمريكي(،  دولر  مليون   6(  LG بئرين جديدين 
اإ�سافة البئر الثاين املقرر حفره يف  القاب�سة للغازات الطبيعية وافقت على 
املرحلة ال�ستك�سافية الأوىل �سمن اأعمال املرحلة الثانية LG )2 مليون دولر 

اأمريكي(.
اأبو زنيمة، قامت ال�سركة الوطنية للبرتول م�سر  اإىل امتياز جنوب  وانتقاًل 
لتقدمي   SAZ-2 حقل  يف  �ساملة  وجيوفيزيائية  جيولوجية  درا�سات  باإجراء 

روؤية وا�سحة حول البئر اجلديد املزمع حفره والتاأكد من املوقع املحدد.
جدير بالذكر اأن الهيئة امل�سرية العامة للبرتول وافقت على عقد تطوير 
امتياز جنوب اأبو زنيمة ب�سرط ت�سليم الإنتاج النفطي الأّويل يف غ�سون اأربع 
 ،2011 يناير   8 يف  و   .2011 يونيو   1 يف  التجاري  ال�ستك�ساف  من  �سنوات 
 .2012 يونيو  يف  ينتهي  اآخر  عام  ملدة  ال�سماح  فرتة  مد  على  الهيئة  وافقت 
ويف 23 نوفمرب 2011، مت التقدم مبذكرة ر�سمية اإىل وزارة البرتول امل�سرية 
فرتة  ملد  وت�سعى  املذكور  احلقل  تطوير  خلطة  املقرتحة  التعديالت  ت�سمل 

ال�سماح لعاٍم اآخر ينتهي يف يوليو 2013.
اخل�سائ�س  خرائط  اإعداد  مت  البحري،  �سقري  بامتياز  يتعلق  فيما  اأما 
ال�سخرية Isolitho Maps التي اأظهرت التوزيع امل�ساحي لوحدات تكوينات 
ال�سخور الرملية – كرمي Kareem formation sandstone units يف خليج 

�سقري.
اأ�سهم  لبيع  اتفاقية  بتوقيع  قامت  القلعة  �سركة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

ال�سركة الوطنية للبرتول م�سر.
تعد الشركة الوطنية للبترول إحدى الشركات الرائدة في 
مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي بمنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

األسواق: مصر

�سمال املغارة

�سيناء

جنوب اأبو زنيمة
تاريخ ال�ستحواذ: دي�سمرب 2006

39 كم مربع
%100

تاريخ ال�ستحواذ: يناير 2006
26 كم مربع
%12.75

تاريخ ال�ستحواذ: مل يتم 
اعتماده حتى الآن
5 كم مربع
%100

تاريخ ال�ستحواذ: يناير 2006
23.7 كم مربع

%100

تاريخ ال�ستحواذ: يوليو 2007
2.334 كم مربع

%100

جاري الت�سديث
53 كم مربع
%100

مربعات ا�ستك�سافية
مربعات تطويرية

جنوب رم�سان
خليج �سقري�سرق خري

جاما

�لبحر �لأبي�س �ملتو�سط

خليج �ل�سوي�س

بة
لعق

ج �
خلي
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الشركة الوطنية إلنتاج الزيت / رالي إنيرجي

تعمل ال�سركة الوطنية لإنتاج الزيت يف جمال ا�ستك�ساف واإنتاج البرتول والغاز الطبيعي ويقع مقرها 
الرئي�سي يف القاهرة. 

قامت ال�سركة ب�سراء 100% من اأ�سهم �سركة رايل اإنريجي الكندية مقابل 868 مليون دولر اأمريكي 
للزيت  ع�سران  ت�سغيل حقل  اإنريجي 100% من ح�سة  رايل  اأ�سول  ت�سمنت  �سبتمرب 2007، حيث  يف 
الثقيل يف منطقة خليج ال�سوي�س مب�سر، وح�سة 30% يف مربع �سافد كوه للغاز الطبيعي الواقع يف اإقليم 

البنجاب يف باك�ستان.
وقام امل�ساهمون بال�سركة بتقدمي  قرو�س وا�ستثمارات راأ�سمالية تتجاوز 810 مليون دولر اأمريكي، 
وتوفري قرو�س بنكية جتاوزت 545 مليون دولر اأمريكي، من اأجل متويل خطط التطوير لإنتاج الزيت 

اجلاري تنفيذها على مدار خم�س �سنوات بقيمة 1.35 مليار دولر اأمريكي.

حقائق تاريخية عن الشركة
عقب �سراء �سركة رايل اإنريجي الكندية يف عام 2007، قامت ال�سركة الوطنية لإنتاج الزيت باإجراء 
من  موفد  فني  وفريق  ا�ست�سارية خمتلفة  جهات  خم�سة  بوا�سطة  ع�سران  �ساملة حلقل  فنية  مراجعة 
كبار مقر�سي ال�سركة. واتفق ال�ست�ساريون بالإجماع على وجود م�ستودعات الزيت داخل احلقل، ولكن 
 منهم لت�سور دقيق حول الأداء امل�ستقبلي  تباينت الآراء حول طريقة ا�ستخراج الزيت، ومل يتو�سل اأيٌّ

للحقل.
�سمان  فيها  يراعى  ع�سران،  حقل  لتطوير  �ساملة  خطة  و�سع  على  حالًيا  ال�سركة  اإدارة  وتعمل 
ا�ستدامة وارتفاع الإنتاج مع جتربة عدد من تقنيات ال�ستخراج اجلديدة يف اأماكن متفرقة باحلقل. 
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن تاأخر م�ستحقات املالية لل�سركة دفع الإدارة اإىل تعليق كافة هذه اخلطط نظًرا 

لعدم توافر ال�سيولة الالزمة.
ونتيجة للعقبات ال�سابقة، وبعد مرور ما يقرب من عامني من املفاو�سات امل�ستمرة، تخلف جميع 
ع�سران،  حلقل  جديدة  ا�ستثمارات  اأو  جديد  متويل  اأي  توفري  عن  العالقة  ذات  والأطراف  ال�سركاء 

المجال الصناعي
الزيت الثقيل

تاريخ االستثمار
سبتمبر 2007

طبيعة االستثمار
دمج

ملكية شركة القلعة

%14.9
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اإعادة هيكلة مديونية  توفق لالتفاق على  ال�سركاء مل  اأن جهود  كما 
امل�سروع، وانتقلت املحادثات اإىل التفاو�س حول اخلروج من امل�سروع 

.)buy-out price(
ال�سركة  اإدارة  مع  بالعمل  القلعة  �سركة  تلتزم  جانبها  ومن 
نفقات  باأقل  ال�سركة  عمليات  ملوا�سلة  �سعًيا  الزيت،  لإنتاج  الوطنية 

ممكنة ويف حيز مدرو�س من امل�سروفات. 
ومن جانبها قامت �سركة القلعة باإقرار ا�سمحالل بن�سبة %100 
على ا�ستثماراتها الراأ�سمالية والقرو�س التي قدمتها لل�سركة الوطنية 
ا�ستثماراتها  تقييم  يف  النظر  باإعادة  القلعة  و�ستقوم  الزيت.  لإنتاج 
اإعادة  يف  ال�سركة  توفيق  حالة  يف  الزيت  لإنتاج  الوطنية  بال�سركة 
اجلاري  احلقل  تطوير  خطط  جناح  عند  اأو  احلالية  ديونها  هيكلة 

تنفيذها الآن. 

تعمل الشركة الوطنية إلنتاج الزيت في مجال استكشاف وإنتاج 
البترول والغاز الطبيعي، حيث قامت بشراء شركة رالي إنيرجي 

في عام 2007  من أجل االستفادة من 100% من حصة تشغيل حقل 
عسران للزيت الثقيل في مصر.

األسواق: مصر وباكستان

�سمال ع�سران

مقيا�س - 1 ميل

جنوب ع�سران

حقل ع�سران

م�سر

القاهرة

قرب�س
البحر الأبي�س املتو�سط

البحر الأحمر
رحمي

برنامج امل�سح الهتزازي ثالثي الأبعاد 
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شركة وادي النيل للبترول المحدودة

تعد �سركة وادي النيل للبرتول املحدودة اإحدى ال�سركات ال�ستثمارية التابعة ل�سركة القلعة يف قطاع 
عمليات  ال�سركة  ومتار�س  ال�سودان.  وجنوب  ال�سودان  يف  الطبيعي  والغاز  البرتول  واإنتاج  ا�ستك�ساف 
ال�ستك�ساف يف ثالثة من اأهم المتيازات ال�سودانية على م�ساحة 226.768 كم مربع )مربع A، ومربع 

9، ومربع 11( بعد ح�سولها على حقوق امل�ساركة يف يونيو 2008.

تطور أنشطة الشركة
يف نهاية عام 2011، امتلكت ال�سركة ح�سة 78% من حقوق امل�ساركة يف امتياز )مربع A( الواقع يف 
جنوب ال�سودان، وح�سة 41% من حقوق امل�ساركة يف كل من امتيازات )مربع 9( و)مربع 11( الواقعة 

يف و�سط ال�سودان.
الغنية  العامل  اأحوا�س  اأهم  من  وكالهما  واملجلد،  مليط    حو�سينْ ملتقى  يف   )A )مربع  امتياز  ويقع 
ويف  ال�سودان.  وجنوب  ال�سودان  يف  املكت�سفة  البرتول  حقول  معظم  على  ويحتويان  بالهيدروكربونات 
غرب امتياز )مربع A(، على طول المتداد اجلنوبي حلو�س املجلد، تقع امتيازات )مربع 1( و)مربع 
الكت�سافات يف  اأحدث   Panour-N1 بئر  ويعد  املكت�سفة.  البرتول  ت�سمل عددا من حقول  والتي   )5A

.)A 5( والذي يقع 17 كم غرب )مربعA مربع(
برتولية  اكت�سافات   7 ال�سركة  حققت  مليط،  اجلنوبي حلو�س  المتداد  طول  على  المتياز  �سرق  ويف 
 Ruman NW-1، Teen،(  7 مربع  امتياز  تقع يف  منها  خم�سة  و2011،   2010 عامي  جديدة خالل 
Mishmish NG-1، Adar G-1 & Abyat NG-1(. وقد مت اكت�ساف بئر Teen E-1 يف منت�سف عام 
2010، بينما مت اكت�ساف بئر Teen-S-1 يف بداية عام 2012، وبينت اختبارات العينات اإمكانية و�سول 
معدل الإنتاج اإىل 2100 برميل برتول يومًيا من خزان يابو�س/�سما، كما اأثبتت الكت�سافات اجلديدة يف 

.Ruman اإمكانية ا�ستخراج البرتول من حو�س Teen بئر
وتقع امتيازات )مربع 9( و)مربع 11( يف اجلزء الذي مل يتم ا�ستك�سافه حتى الآن يف ال�سودان. 
اأحوا�س حمتملة يف )مربع 9(، ت�سمل حو�س اخلرطوم، عرب ا�ستخدام  وقامت ال�سركة بتحديد �ستة 

المجال الصناعي
البترول والغاز الطبيعي

تاريخ االستثمار
يونيو 2008

طبيعة االستثمار
استحواذ

ملكية شركة القلعة

%15
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تقنيات اجلاذبية والت�سكيالت الزلزالية. وقامت ال�سركة يف عام 2009 باكت�ساف م�سدر جديد للغاز 
الطبيعي يف )مربع 8( الواقع على بعد 100 كم جنوب �سرق )مربع 9(. 

 ،2011 يناير  يف   )9 )مربع  امتياز  يف  واملغناطي�سي  اجلاذبي  امل�سح  اإعداد  من  ال�سركة  انتهت  وقد 
وجاءت نتائج امل�سح م�سحوبة بالبيانات اجليولوجية املتاحة واخلرائط الزلزالية باملنطقة مما �ساهم 
يف حتديد موقع بئرين للمرحلة الثانية من خطة ال�ستك�ساف يف المتياز، وهما )بئر Qarad-1( يف 

حو�س اخلرطوم، و)بئر Kandaka-1( يف حو�س عطربة.
مت ت�سميم )بئر Qarad-1( وحفره على عمق طويل ي�سل اإىل 3 اآلف مرت من اأجل اختبار طبقات 
الغاز الطبيعي يف )بئر Democratia-1(. ومع بلوغ العمق املحدد تاأكد وجود التكوينات املتوقعة �سلًفا، 
ومت اختبار 5.5 برميل برتول )°API 35(من خزان رمال اأبو جن. واأظهرت النتائج امل�سجعة وجود 
للفح�س  اختبارين  باإجراء  ال�سركة  قامت  وجيد.  معقول  بني  ترتاوح  وبرتول مب�ستويات   )C5( الغاز 

الطبقي )DST( وجاءت النتائج �سلبية نظًرا ل�سعف جودة ال�سخور الرملية يف اخلزان.
اأما بئر )Kandaka-1( الذي يعد البئر الثاين يف املرحلة ال�ستك�سافية الثانية يف امتياز )مربع 9( 
واأول بئر يتم حفره يف منطقة عطربة، فقد اأجمعت التو�سيات على حفر البئر بعمق 2.500 مرت لختبار 
التالية يف املنطقة القوية بالعاك�سات  اإمكانية توافر الهيدروكربونات، وحتديد اخلطوة الإ�سرتاتيجية 

اأق�سى عمق عند 1.308-/ 1.681 مرت )وهو  اإىل  البئر  الزلزالية. وقد و�سل 
اأكرث �سحالة من التوقعات ال�سابقة بحوايل 800 مرت(. 

معمل  لدى  �ساملة  وجيوفيزيائية  جيولوجية  درا�سة  باإجراء  ال�سركة   وتقوم 
Beicep Franlab يف العا�سمة الفرن�سية باري�س من املخطط اأن تكتمل يف �سهر 
يوليو 2012. و�سيتم ت�سميم برنامج امل�سح الهتزازي ثنائي الأبعاد وفقًا لنتائج 

هذه الدرا�سة.
المتداد  متثل  التي  الأحوا�س  من  جمموعة   )11 )مربع  امتياز  وي�سم 
ال�سمايل الغربي حلو�س مليط. وقد جنحت ال�سركة خالل عام 2009 يف حتقيق 
ثالثة اكت�سافات جتارية جديدة يف امتياز )مربع 7( – يقع �سمن حو�س الراوات 
املمتد اإىل داخل امتياز )مربع 11( – على بعد 95 كم تقريًبا اإىل جنوب �سرق 
المتياز. كما قامت ال�سركة با�ستكمال امل�سح اجلاذبي واملغناطي�سي اجلوي على 
20 األف كم طويل ومن املتوقع تف�سري نتائج امل�سح قبل نهاية يوليو 2012 ومن ثم 

حتديد 1000 كم طويل للم�سح الهتزازي ثنائي الأبعاد. 
وتعد �سركة القلعة امل�ساهم الرئي�سي يف �سركة وادي النيل للبرتول املحدودة، 
وتقوم بتمويل كافة م�سروفات الت�سغيل من رواتب والتزامات مالية وم�ستحقات 

للحكومة ال�سودانية.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن امتيازات )مربع 9( و)مربع 11( ت�سل م�ساحتها اإىل 
15 �سعف م�ساحة خليج ال�سوي�س البحرية يف م�سر، بينما ت�سل م�ساحة امتياز 

)مربع A( اإىل ثالثة اأ�سعاف م�ساحة منطقة خليج ال�سوي�س البحرية.
م�سروع  وهي   ،Sudapak Operating �سركة  الثالثة  المتيازات  بت�سغيل  وتقوم 
م�سرتك يجمع املقاولني يف هذه المتيازات، علًما باأن ن�ساأة دولة جنوب ال�سودان 
�ستوؤدي اإىل تاأ�سي�س م�سروع م�سرتك جديد لت�سغيل امتياز )مربع A( بعيًدا عن 

. Sudapak
شركة وادي النيل للبترول المحدودة هي إحدى الشركات 

االستثمارية التابعة للقلعة في قطاع استكشاف وإنتاج 
البترول والغاز الطبيعي. وتمارس الشركة عمليات 

االستكشاف في ثالثة من أهم االمتيازات السودانية بعد 
حصولها على حقوق المشاركة في يونيو 2008.

األسواق: مصر والسودان وجنوب السودان

اإثيوبيا

كينيا

اريرتيا

ت�ساد

ليبيا

جمهورية 
اأفريقيا الو�سطى

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

اخلرطوم

النيل

النيل الأبي�س
النيل الأزرق

بور�سودان
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شركة وفرة

يف  الواعد  الزراعي  القطاع  يف  القلعة  ل�سركة  التابعة  ال�ستثمارية  ال�سركات  اإحدى  وفرة  �سركة  تعد 
ال�سودان وجنوب ال�سودان. ومتتلك ال�سركة حقوق النتفاع لأكرث من 500 األف فدان من خالل �سركاتها 
التابعة،  مق�سمة اإىل 324 األف فدان يف �سمال ال�سودان عرب �سركة �سابينا، و250 األف فدان يف جنوب 

ال�سودان عرب �سركة كونكورد - ال�سركة ال�سودانية امل�سرية للمحا�سيل الزراعية )�سياك( �سابقًا.
ال�سودان،  وجنوب  ال�سودان  يف  ال�سخمة  الزراعية  امل�سروعات  اإقامة  على  ال�سركات  هذه  وتعمل 
تركيًزا على جمموعة متنوعة من املحا�سيل الزراعية مثل الذرة وعباد ال�سم�س والذرة البي�ساء والأرز 

وخمتلف اأنواع احلبوب والبقوليات.
وتوا�سل �سركة وفرة ا�ستك�ساف املزيد من فر�س ال�ستثمار التي تتكامل مع م�سروعاتها احلالية، 

والتي تتما�سى مع خطط التحول اإىل اأ�سخم ال�سركات العاملة يف قطاع الإنتاج الزراعي باملنطقة.

تطور أنشطة الشركة
قامت القلعة بتاأ�سي�س �سركة �سابينا يف �سبتمرب 2008 للتحكم با�ستثماراتها الزراعية يف دولة ال�سودان. 
وت�سم �سركة �سابينا ال�ستثمارات الزراعية القريبة من مدينة كو�ستي حيث ح�سلت على حقوق النتفاع 
ملدة 30 عامًا قابلة للتجديد لنحو 324 األف فدان من الأرا�سي الزراعية تطل 37 كيلومرت منها على 
بعد  على  الأبي�س،  النيل  بولية  ل�سابينا  التابعة  الأر�س  من  جزء  تخ�سي�س  ومت  مبا�سرًة.  النيل  نهر 
لزراعة  املتبقي  ا�ستخدام اجلزء  يتم  اأن  ال�سكر، على  لزراعة ق�سب  كيلومرت جنوب اخلرطوم،   300

املحا�سيل الزراعية املختلفة.
وتاأ�س�ست �سركة كونكورد يف مطلع عام 2009 وح�سلت على حقوق النتفاع لقرابة 250 األف فدان 
من الأرا�سي الزراعية يف جنوب ال�سودان بالقرب من مدينة بانتيو بولية الوحدة، على بعد 600 كم 

تقريبًا �سمال عا�سمة جنوب ال�سودان مدينة جوبا.
وتقع اأرا�سي �سركة كونكورد على م�سافة قريبة من امليناء النهري الذي متلكه �سركة كري مارين 

المجال الصناعي
الزراعة والصناعات الغذائية

تاريخ االستثمار
سبتمبر 2007

طبيعة االستثمار
دمج

ملكية شركة القلعة

%100
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وهي اإحدى ا�ستثمارات القلعة يف قطاع النقل النهري بال�سودان.
القلعة بتعيني بيرت �سورز لرئا�سة  ويف عام 2009 قامت �سركة 
امل�سروعات  بالعديد من  الوا�سعة من عمله  �سركة كونكورد خلربته 
الزراعية يف ال�سودان وبوت�سوانا، وذلك بينما قامت بتعيني كيم باكر 
لقيادة �سابينا وهو اأحد اخلرباء البارزين يف جمال الإنتاج الزراعي.
وزراعتها  فدان   1.926 جتهيز  من  �سابينا  متكنت  وقد 
مبح�سول القمح بحلول نهاية عام 2010. وقامت ال�سركة بح�ساد 
التي  ال�سوقية  بالأ�سعار  وبيعه   2011 اأبريل  يف  قمح  اأول حم�سول 

جتاوزت ال�سعر العاملي مبعدل يرتاوح بني 25 و%30. 
وخالل عام 2011، انتهت �سركة �سابينا من ح�ساد حم�سول 
م�ساحة  على  البي�ساء  والذرة  فدان،   2.600 م�ساحة  على  القطن 

700 فدان، وعباد ال�سم�س على م�ساحة 700 فدان.
 10 لزراعة  الالزمة  التجهيزات  ا�ستكمال  على  ال�سركة  وتعمل 
اآلف فدان  با�ست�سالح 7  يونيو 2012، حيث قامت  اآلف فدان يف 
ملنفعة املجتمع املحلي خالل عام 2011، وجنحت يف تاأمني قرو�س 

بقيمة 15 مليون دولر اأمريكي.
ومن جانب اآخر انتهت �سركة كونكورد من ا�ست�سالح 2.890 
فدان يف نهاية عام 2011، حيث تعمل ال�سركة على ا�ست�سالح اأكرث 
من 3.372 فدان من اأجل زراعتها مبح�سول الذرة وعباد ال�سم�س 
وبيعها يف  القادم  يونيو  يبداأ يف  الذي  املقبل  الأمطار  مو�سم  خالل 

ال�سوق املحلي. 
يف  ح�ستها  بزيادة  القلعة  �سركة  قامت   2012 عام  مطلع  ويف 
�سركة وفرة اإىل 99.9% من اأ�سهم ال�سركة عرب حتويل مديونية وفرة 

اإليها اإىل ح�سة ملكية يف اأ�سهم راأ�سمالها.

شركة وفرة هي إحدى الشركات االستثمارية التابعة للقلعة في 
القطاع الزراعي الواعد في السودان وجنوب السودان. وتمتلك 

الشركة حقوق االنتفاع ألكثر من 500 ألف فدان من خالل شركاتها 
التابعة، سابينا في السودان، وكونكورد في جنوب السودان.

تشمل مشروعات وفرة: شركة سابينا، وشركة كونكورد

األسواق: السودان وجنوب السودان
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Africa و MENA صناديق االستثمار المشترك
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�سناديق ال�ستثمار امل�سرتك MENA وAfrica هي اأول �سناديق ا�ستثمار م�ستقلة توؤ�س�سها �سركة القلعة 
ا ل�ستثمارات املوؤ�س�سات املالية. فمع قيام �سركة القلعة بجذب ال�ستثمارات الراأ�سمالية عرب  خ�سي�سً
التعاون  اأ�سواق جمل�س  يف  ال�سركاء  لتف�سيل  نظًرا  رئي�سية  ب�سورة  املتخ�س�سة  القطاعية  ال�سناديق 
اخلليجي هذا النوع من الهياكل ال�ستثمارية، حيث تعمل ب�سكل منف�سل ويتحكم كل منها مب�سروعات 
ا اإىل  ال�سركة يف القطاعات القت�سادية املتنوعة بالأ�سواق التي ت�ستثمر فيها؛ اإل اأن ال�سركة ت�سعى اأي�سً
بتاأ�سي�س �سناديق  العامل ومن ثم قامت  الرائدة حول  املالية  املوؤ�س�سات  ا�ستثمارات جديدة من  جذب 
ويتنا�سب  م�ستقل  ب�سكل  تعمل  تقليدية  ا�ستثمار  �سناديق  وهي   ،Africaو  MENA امل�سرتك  ال�ستثمار 
التي  ال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  ال�ستثمارية مع �سروط ومتطلبات  و�سيا�ساتها  والقانوين  الإداري  هيكلها 

تتطلع القلعة اإىل العمل معها.
الربع  وAfrica يف   MENA امل�سرتك  ال�ستثمار  الأول ل�سناديق  الإغالق  بتنفيذ  القلعة  �سركة  وقامت 
الثالث من عام 2010، يف عملية حققت ح�سيلة نقدية بلغت 140 مليون دولر اأمريكي. اإل اأن ال�سركة 
الثالث من عام  الربع  الأخري يف  الإغالق  الأموال اجلديدة لإمتام  روؤو�س  اأن�سطة جذب  اإرجاء  قررت 

2012 ملدة 12 �سهًرا نتيجة تداعيات الربيع العربي.
 Africaو MENA جدير بالذكر اأن ال�ستثمارات الراأ�سمالية املتفق عليها ل�سناديق ال�ستثمار امل�سرتك
حتقق الأتعاب ال�ست�سارية، ومكافاآت ح�سن الأداء يف حالة حتقيق عوائد �سنوية تزيد عن معدل العائد 

الداخلي املتفق عليه وهو %12.

تطور أنشطة صناديق االستثمار المشترك
MENA وAfrica ب�سخ 2 دولر اأمريكي مقابل كل دولر ت�ستثمره  تلتزم �سناديق ال�ستثمار امل�سرتك 

القلعة يف �سركات املجموعة اأو يف امل�سروعات اجلديدة التي تتوافق مع �سيا�سة ال�سناديق.
وقد �سارك يف تنفيذ الإغالق الأول ل�سناديق ال�ستثمار امل�سرتك MENA وAfrica عدد من املوؤ�س�سات 

ال�ستثمارية الكربى حول العامل منها: 

IFC موؤ�س�سة التمويل الدولية   	
ABfD البنك الإفريقي للتنمية   	

FMO املنظمة الهولندية للتنمية   	
Proparco الوكالة الفرن�سية للتمويل والتنمية   	

 DEG موؤ�س�سة ال�ستثمار الأملانية   	
EIB بنك ال�ستثمار الأوروبي   	

وتلتزم اإدارة �سركة القلعة بفتح قنوات الت�سال املبا�سر مع امل�ستثمرين الرئي�سيني يف هذه ال�سناديق، 
ال�سناديق  جانب  اإىل  القلعة  �سركة  م�سروعات  يف  ال�ستثماريني  ال�سركاء  اأبرز  من  اأ�سبحوا  والذين 

القطاعية املتخ�س�سة.
MENA وAfrica اإىل دعم  اأدى الهتمام املوؤ�س�سي الذي حتظى به �سناديق ال�ستثمار امل�سرتك  وقد 
قدرة �سركة القلعة جلذب ا�ستثمارات راأ�سمالية جديدة بقيمة 363.6 مليون دولر اأمريكي اإىل قاعدة 
الأ�سول املدارة خالل عام 2010، مبا ميثل 27.5% تقريًبا من اإجمايل التدفقات الراأ�سمالية اجلديدة 

لأن�سطة ال�ستثمار املبا�سر يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن موجة ال�سطرابات التي �سهدتها املنطقة اأدت اإىل جذب ا�ستثمارات راأ�سمالية 
جديدة بقيمة 90 مليون دولر اأمريكي فقط خالل عام 2011، ف�ساًل عن اإرجاء تنفيذ الإغالق الأخري 

ل�سناديق ال�ستثمار امل�سرتك MENA وAfrica ملدة عام.
�سركات  راأ�سمالية جديدة يف عدد من  ا�ستثمارات  ب�سخ  املحدودون  ال�سركاء  قام  عام 2010  وخالل 
وايز  ريل  اأفريكا  �سركة  ذلك  وي�سمل   ،Africaو  MENA امل�سرتك  ال�ستثمار  �سناديق  عرب  املجموعة 
مق�سمة  اأمريكي  دولر  مليون   9.3( توازن  و�سركة   )Africa �سندوق  من  اأمريكي  دولر  مليون   20(
لتمويل  جديدة  ا�ستثمارات  �سخ  مت   2011 عام  ويف  �سندوق(.  لكل  اأمريكي  دولر  مليون   4.7 بواقع 

م�سروع اإنتاج الوقود احليوي اجلديد يف �سركة توازن.
 Africaو MENA و�ستوا�سل �سركة القلعة توظيف روؤو�س الأموال املتاحة يف �سناديق ال�ستثمار امل�سرتك
والتي تتجاوز قيمتها 100 مليون دولر اأمريكي عند ظهور حاجة لذلك خالل عام 2012، مع الإ�سارة 
اأمريكي )مق�سمة بواقع 20 مليون دولر لكل �سندوق( خم�س�سة لل�سركة  اإىل وجود 40 مليون دولر 

امل�سرية للتكرير عند تنفيذ الإغالق املايل يف الربع الثاين من عام 2012.
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صناديق االستثمار المشترك MENA وAfrica تطرح الفرصة 
للمؤسسات المالية الرائدة حول العالم لالشتراك في 

استثمارات القلعة وفقًا لهيكل إداري وقانوني مناسب 
للسياسات االستثمارية الخاصة بهذه المؤسسات.
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حصاد إستراتيجية القلعة
في عام 2011

النتائج الفعلية على اأر�س الواقعحماور الإ�سرتاتيجية

دعم امليزانية

• ا�ستثمارات نقدية جديدة بقيمة 	 اأمريكي، و�سخ  املال بقيمة 175 مليون دولر  راأ�س  زيادة 
120 مليون دولر اأمريكي 

• اأوبك 	 موؤ�س�سة  مع  الأجل  طويلة  اإمتام حزمة متويل  اأمريكي عرب  دولر  مليون   150 توفري 
)OPIC( الأمريكية

• دعم ا�ستثمارات القلعة عرب اإعادة توظيف التمويل املتاح بقيمة 175 مليون دولر اأمريكي	

حتديد االأولوية جلذب روؤو�س 
االأموال من اأجل دعم النمو 

مبحفظة اال�ستثمارات 

• دولر 	 مليون   767.9 بقيمة   )Third-Party Cash( الغري  من  نقدية  ا�ستثمارات  جذب 
اأمريكي يف ال�ستثمارات التابعة و�سركة القلعة.

• اإمتام حزمة التمويل ل�سالح �سركة �سكك حديد ريفت فايل	
• تنفيذ زيادة راأ�سمال �سركة اأفريكا ريل وايز	
• املحدودة، 	 للبرتول  النيل  وادي  و�سركة  لوجي�ستيك�س،  نايل  �سركة  يف  جديدة  ا�ستثمارات 

وجمموعة جراندفيو، و�سركة وفرة، وجمموعة جذور
• تكثيف العمل على اإمتام الإغالق املايل مل�سروع ال�سركة امل�سرية للتكرير	

احلفاظ على القاعدة النقدية
• 19.4% ن�سبة انخفا�س م�سروفات الت�سغيل املتكررة خالل عام 2011 	
• العمل على خف�س كافة اأوجه الإنفاق وامل�سروفات خالل عام 2012	
• �سخ ا�ستثمارات مالية جديدة يف امل�سروعات التي ت�سجل تدفقات مالية اإيجابية	

تركيز جهود ال�سركة على 
االأهداف االإ�سرتاتيجية

• اإعادة ترتيب املحفظة ال�ستثمارية وبيع ح�س�س يف ال�ستثمارات غري الرئي�سية، ومنها عملية 	
جاري تنفيذها بال�سركة الوطنية للبرتول م�سر

• دعم امليزانية مبا يرتاوح بني 20 و40 مليون دولر اأمريكي خالل عام 2012 ملوا�سلة النمو 	
بال�ستثمارات وامل�سروعات الرئي�سية

• زيادة الدعم لل�سركات التي اأو�سكت على حتقيق الربحية )زيادة ح�سة القلعة يف وفرة اإىل 	
)%99.9

• الإحجام عن الدخول يف ا�ستثمارات جديدة منذ نوفمرب 2009	
• الرتكيز على ا�ستثمارات �سركة القلعة بهدف تعزيز النمو يف امل�سروعات القائمة بدًل من تنفيذ 	

ا�ستثمارات جديدة.

زيادة التعاون بني �سركة القلعة 
وجميع اال�ستثمارات التابعة

• املتابعة الدورية واحلثيثة خلطط الأعمال	
• املتحدة 	  – �سابينا   – )جذور  لذلك  حاجة  تظهر  حيثما  الإدارية  الفرق  ت�سكيل  اإعادة 

للم�سابك – ريفت فايل – نايل لوجي�ستيك�س(
• ت�سديد الرقابة الداخلية وتقلي�س امل�سروفات وامل�سرتيات	

موا�سلة املنهج اال�ستثماري 
املتحفظ

• اإقرار ال�سمحالل ببع�س م�سروعات قطاع البرتول والغاز الطبيعي التي حققت اأداءا دون 	
امل�ستوى املتوقع )منذ نهاية عام 2010(

• تطبيق نف�س املنهج املتحفظ على م�ستوى �سركات املجموعة خالل عام 2011 )طاقة عربية – 	
اأ�سكوم(

اال�ستفادة من الو�سع الكلي 
للقت�ساد

• ال�سغط املتزايد على املوازنة العامة ب�سبب دعم الوقود وعدم القدرة على توفري املنتجات 	
البرتولية اخلفيفة )ال�سولر( اأ�سبح من اأكرث ال�سمات املميزة للن�سف الأول لعام 2012. 
مل�سروع  املتبقي  النقدي  العن�سر  اإمتام  نحو  العمل  تن�سيط  اإىل  التطورات  هذه  �ستوؤدي 
ال�سركة امل�سرية للتكرير، كما اأنها �ستفيد بع�س ا�ستثمارات القلعة مثل �سركة توازن ونايل 

لوجي�ستيك�س وطاقة عربية ابتداًء من الن�سف الثاين لعام 2012
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أهم التطورات 
في عام 2011

مار�س 2011

يوم 3 فرباير عن  القلعة يف  �سركة  اأعلنت  يناير،  ثورة 25  عقب 
التايل.  الأحد  يوم  من  بدًءا  طبيعي  ب�سكل  الن�ساط  ا�ستئناف 
املقر  يف  يومية  اجتماعات  بعقد  قامت  اأنها  الإدارة  وك�سفت 
الرئي�سي لل�سركة من اأجل مناق�سة تداعيات املوقف من الناحية 

الت�سغيلية ودرا�سة تاأثري ثورة 25 يناير على املدى البعيد.

اأعلنت �سركة اأ�سيك للتعدين )اأ�سكوم( اأن اإحدى �سركاتها التابعة 
اإيجابية  موؤ�سرات  – �سجلت  ميتالز  بر�سيو�س  اأ�سكوم  – �سركة 
الواقعة  اأ�سو�سا  الذهب مبنطقة  البحث عن  برنامج  هامة �سمن 
بغرب اإثيوبيا، حيث حققت ال�سركة نتائج قوية من عمليات احلفر 
التحليل وجود  نتائج  واأظهرت  بئر يف منطقة دي�س مونتني،  بـ17 
ثالثة مناطق يف اإطار 1.6 كم يتواجد بها معدن الذهب بجودة 

مرتفعة.

ا�ستثماراتها  تدير  التي   – القاب�سة  جراندفيو  اأعلنت جمموعة 
التمويل  – اأن موؤ�س�سة  املبا�سر  �سركة �سفنك�س لإدارة ال�ستثمار 
مليون   10 اإىل  ت�سل  راأ�سمالية  ا�ستثمارات  �سخ  قررت  الدولية 
مليون   15.5 اإىل  ي�سل  قر�س  توفري  عن  ف�ساًل  اأمريكي  دولر 
للورق.   جديد  م�سنع  اإن�ساء  م�سروع  ل�ستكمال  اأمريكي  دولر 
ي�سعى امل�سنع اجلديد اإىل ا�ستخدام خملفات الألياف الورقية يف 
اعتماد  الدوبلك�س خلف�س  األواح  لإنتاج  وتدويرها  املحلي  ال�سوق 

م�سر على ال�سترياد مع توفري 850 فر�سة عمل جديدة.

�سركات  قائمة  تت�سدر  القلعة  �سركة  التوايل،  على  الثالث  للعام 
 ،PEI300 ال�ستثمار املبا�سر يف اأفريقيا �سمن الت�سنيف ال�سنوي
كما احتلت  ال�سركة املركز الثامن بفئة ال�ستثمار املبا�سر �سمن 

قائمة اأكرب 10 �سركات يف الأ�سواق النا�سئة.

الأملانية  التنموية  التمويل  موؤ�س�سة  اأن  القلعة  �سركة  اأعلنت 
مليون   21 با�ستثمار  �سيقومان  الأوروبي  ال�ستثمار  وبنك   DEG
يتحكم  الذي  املتخ�س�س  القطاعي  ال�سندوق  يف  اأمريكي  دولر 
النقل النهري مب�سر، والتي  القلعة يف قطاع  با�ستثمارات �سركة 
ت�سمل �سركة نايل كارجو وال�سركة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية.

اتفاقية  توقيع  عن  املحدودة  للبرتول  النيل  وادي  �سركة  اأعلنت 
اثنني  يف  متلكها  التي  امل�ساركة  ح�سة  من   %30 لن�سبة  ت�سغيل 
�سودابت  �سركة  ل�سالح  ال�سودان  ب�سمال  النفط  امتيازات  من 
اململوكة للحكومة ال�سودانية. وتق�سي التفاقية باأن تقوم ال�سركة 
ال�سودانية برفع ح�سة م�ساركتها يف امتيازات مربع 9 ومربع 11 
اإىل 59% من 29% مقابل 10 مليون دولر اأمريكي وذلك مع خف�س 

فرب�ير 2011

�أبريل 2011

مايو 2011

يونيو 2011



83   �سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2011

نايل لوجيستيكس وشركاتها التابعة هي جزء 
من الحل.

الشركة الوطنية إلدارة الموانئ النهرية تمتلك 
عقوًدا لنقل 2 مليون طن سنوًيا من القمح عبر 

المجرى المالحي لنهر النيل باستخدام البارجات 
النهرية الصديقة للبيئة.

83
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�أغ�سط�س 2011

يوليو 2011

كما  المتيازات،  هذه  من   %41 اإىل  للبرتول  النيل  وادي  ح�سة 
ت�سمح التفاقية ل�سركة وادي النيل للبرتول با�سرتداد 73 مليون 
التكاليف  حل�سيلة  الكاملة  القيمة  تقريبًا  وهي  اأمريكي  دولر 

القابلة لال�سرتداد املخ�س�سة لمتيازات مربع 9 ومربع 11.

اأول  ح�ساد  من  �سابينا  �سركة  انتهاء  عن  وفرة  �سركة  اأعلنت 
حم�سول جتاري من القمح على م�ساحة 3 اآلف فدان )3.114 
املح�سول  ببيع  وقامت  ال�سودانية.  الأبي�س  النيل  ولية  يف  اآكر( 
اأمريكي للطن متجاوزًة  يبلغ 450 دولر  ال�سوق الذي  ل�سعر  وفقًا 

بذلك ال�سعر امل�ستهدف باأكرث من 100 دولر اأمريكي. 

اأعلنت �سركة اأفريكا ريل وايز اأن �سركتها التابعة – �سكك حديد 
خ�سم  قبل  �سهرية  اأرباح  اأول  بت�سجيل  قامت   – فايل  ريفت 
ال�سرائب والفوائد والإهالك وال�ستهالك بقيمة 674 األف دولر 
اأمريكي خالل يونيو 2011، وذلك يف �سابقة من نوعها منذ �سراء 
�سركة القلعة حل�ستها يف ريفت فايل خالل دي�سمرب عام 2009. 

اأعلنت موؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية عن اأ�سماء احلا�سلني على 
منح عام 2011، حيث قدمت املوؤ�س�سة 14 منحة درا�سية للطالب 
�سهادات  على  واحل�سول  العليا  الدرا�سات  ل�ستكمال  امل�سريني 
واملعاهد  اجلامعات  واأعرق  اأكرب  من  والدكتوراه  املاج�ستري 
للح�سول  درا�سية  العام اجلاري 12 منحة  وت�سمل منح  العاملية. 
وحتى  الدكتوراه.  ل�سهادة  منحة  و2  املاج�ستري  �سهادة  على 
الدرا�سية للطالب  املنح  القلعة  نهاية عام 2011 قدمت موؤ�س�سة 
امل�سريني من حمافظات القاهرة واجليزة والإ�سكندرية واملنوفية 

والإ�سماعيلية واأ�سيوط وطنطا واأ�سوان.

ريفت  حديد  �سكك  �سركة  اأن  وايز  ريل  اأفريكا  �سركة  اأعلنت 
مليون   164 بقيمة  قرو�س  حزمة  بتوقيع  قامت  لها  التابعة  فايل 
املزمع  ال�ستثمارية  التو�سعات  برنامج  لتمويل  اأمريكي  دولر 
 6 القرو�س  و�سارك يف حزمة  �سنوات.  تنفيذه يف غ�سون خم�س 
البنوك  واأحد  العامل  حول  التنموية  التمويل  موؤ�س�سات  اأبرز  من 
التو�سعات  ت�سريع وترية تنفيذ برنامج  اأجل  املحلية يف كينيا من 
ال�ستثمارية بقيمة 287 مليون دولر اأمريكي واإعادة تاأهيل البنية 
التحتية خلط ال�سكك احلديد يف �سرق اأفريقيا وتطوير العربات 

واجلرارات امل�ستخدمة يف ت�سغيله.

 – التابعة  �سركاتها  اإحدى  اأن  القاب�سة  اأ�سيك  اأعلنت جمموعة 
�سركة اأ�سيك للهند�سة والإدارة – قامت بتوقيع عقود ملدة خم�س 
�سنوات قابلة للتجديد لتقدمي خدمات ال�سيانة والت�سغيل لثالثة 
م�سانع اأ�سمنت جديدة. كما قامت ال�سركة بتجديد عقدها املوقع 
عام  منت�سف  يف  تنتهي  جديدة  �سنوات  خم�س  ملدة   2000 عام 

 .2016

�سركة القلعة دعو قدامى امل�ساهمني لالكتتاب يف زيادة راأ�س املال 
بقيمة 1.05 مليار جم وذلك بالقيمة ال�سمية لل�سهم.

قامت �سركة اأ�سيك للهند�سة والإدارة باإبرام عقود الإدارة الفنية 
لثالثة م�سانع اأ�سمنت، وقامت بتجديد عقد رابع، لتطرح بذلك 
750 فر�سة عمل جديدة يف حمافظات قنا وبني �سويف واأ�سيوط.
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النفط  وزارة  مع  تفاهم  اتفاقية  توقيع  عن  القلعة  �سركة  اأعلنت 
العراقية من اأجل اإن�ساء م�سفاة تكرير برتول متطورة يف العراق 
األف برميل برتول. تلتزم وزارة النفط  اإنتاجية تبلغ 150  بطاقة 
املنتجات  و�سراء  اخلام  النفط  بتوريد  لالتفاقية  وفقًا  العراقية 
ومتنح  عام.   25 ملدة  العاملية  بالأ�سعار  مرتبطة  باأ�سعار  املكررة 
التفاقية �سركة القلعة ثالث �سنوات لإعداد الدرا�سات املرتبطة 

بامل�سروع، علًما باأن اإن�ساء امل�سفاة �سي�ستغرق نحو 4 �سنوات.

اأعلنت �سركة القلعة عن النتهاء من تنفيذ عملية زيادة راأ�سمال 
مليون  بلغت 70  وت�سجيل ح�سيلة عوائد  وايز  ريل  اأفريكا  �سركة 
ح�سيلة  وترفع  تقريبًا(.  جم  مليون   416.5( اأمريكي  دولر 
وا�ستثماراتها  القلعة  �سركة  جذبته  ما  اجلديدة جمموع  العوائد 
بداية عام 2011  وقرو�س جديدة منذ  اأموال  روؤو�س  التابعة من 

اإىل اأكرث من 319.3 مليون دولر اأمريكي.

اأعلنت �سركة القلعة اأن امل�ساهمني قاموا بالكتتاب يف كامل اأ�سهم 
دولر  مليون   175.6( جم  مليار   1.05 بقيمة  املال  راأ�س  زيادة 
اأمريكي(، لت�سجل ميزانية ال�سركة تدفقات مالية جديدة بقيمة 
718 مليون جم )120 مليون دولر اأمريكي(. وبذلك يرتفع راأ�س 
اإىل 4.358.125.000 جم حاليًا،  القلعة  ل�سركة  امل�سدر  املال 
 653.718.750 )منها  �سهم   871.625.000 عدد  على  موزع 

�سهم نقدي عادي و217.906.250 �سهم نقدي ممتاز(.

اإدارة  جمل�س  من  الر�سمية  املوافقة  على  القلعة  �سركة  ح�سلت 
متويل  حزمة  تقدمي  على   )OPIC( الأمريكية  اأوبيك  موؤ�س�سة 
اأمريكي،  دولر  مليون   150 بقيمة  �سنوات   10 مدتها  جديدة 
�سيتم ا�ستثمار 125 مليون دولر منها يف م�سر والباقي يف جنوب 
العام  بداية  منذ   – ال�سركة  ميزانية  بذلك  وت�سجل  ال�سودان. 
اأمريكي  دولر  مليون  قيمتها 325  تبلغ  مالية جديدة  – تدفقات 
احلزمة  هذه  وتعد  الأجل.  طويل  ومتويل  اأموال  روؤو�س  �سكل  يف 
التمويلية الثانية التي توافق موؤ�س�سة اأوبيك الأمريكية OPIC على 

منحها ل�سركة القلعة يف غ�سون عام واحد.

اأعلنت �سركة القلعة عن برنامج يهدف اإىل �سخ 50 مليون دولر 
اأمريكي اإىل ح�سابها النقدي خالل عام 2012 عرب بيع ح�س�س 

�سغرية يف ا�ستثماراتها.

�سبتمرب 2011

�أكتوبر 2011

نوفمرب 2011
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االستثمارات الرئيسية 
من الموارد الذاتية لشركة القلعة

تقوم شركة القلعة بتأسيس الصناديق القطاعية المتخصصة 
للتحكم بشركاتها العاملة في مختلف المجاالت على أن تقوم 

هذه الشركات بإدارة االستثمارات الفرعية في كل قطاع على حده. 
وتساهم شركة القلعة بحصص تتراوح بين 10 و20% من قيمة هذه 

الصناديق، إلى جانب حقوق اإلدارة التي تحصل عليها بتفويض من 
المساهمين. وتسجل شركة القلعة اإليرادات واألرباح الرأسمالية عند 

بيع االستثمارات، فضاًل عن إيرادات نشاط إدارة األصول والتي تشمل 
أتعاب االستشارات ومكافآت حسن األداء.

* ملحوظة: نظًرا لقيام اإدارة �سركة القلعة با�ستخدام طرف م�ستقل لإعداد درا�سة القيمة التقديرية ل�ستثمارات القلعة يف �سركات املجموعة )PNAV(، مت اإعادة 
الواقع  التعبري عن  ال�سركاء، وذلك بغر�س  ال�سركة وا�ستثمارات  التي تقوم بها   )Equity Investments( الراأ�سمالية النظر يف تبويب بع�س من ال�ستثمارات 
باأ�سلوب اأكرث دقة. وبناء عليه يرجى مالحظة اأن جميع ال�ستثمارات الراأ�سمالية )Equity Investments( امل�سار اإليها يف هذا التقرير متثل التكلفة ال�ستثمارية 
الفعلية ل�ستثمارات �سركة القلعة وال�سركاء املحدودين. وترى الإدارة اأن هذا التحول �سي�سمن ات�ساق املعلومات والبيانات التي يح�سل عليها الأطراف ذوي العالقة 
مثل اجلهات املقر�سة وال�سركاء املحدودين وامل�ساهمني، علًما باأن جميع الأرقام التاريخية قد مت اإعادة ت�سجيلها )ملزيد من املعلومات يرجى الطالع على جدول القيمة 

.)PNAV-التقديرية ل�ستثمارات القلعة يف �سركات املجموعة

 Total Investments( يف نهاية عام 2011، و�سلت قيمة ال�ستثمارات التي تتحكم بها �سركة القلعة
– ت�سمل روؤو�س الأموال املتفق  اأمريكي )57.1 مليار جم(  Under Control( اإىل 9.5 مليار دولر 
عليها وحزم القرو�س املتاحة لال�ستثمار – وهو ارتفاع �سنوي مبعدل 8.7%، وارتفاع ربع �سنوي مبعدل 

4.5% نتيجة �سخ روؤو�س الأموال اجلديدة من بع�س املوؤ�س�سات ال�ستثمارية. 
وتتوزع ال�ستثمارات املدارة اجلديدة )New Investments Under Control( يف عام 2011 بني 

ال�ستثمارات الراأ�سمالية )33.7%( والقرو�س والت�سهيالت الئتمانية )%66.3( .
و�سلت ال�ستثمارات من ميزانية �سركة القلعة )Principal Investments( اإىل 941 مليون دولر 
اأمريكي )5.4 مليار جم( يف نهاية عام 2011 )ت�سمل ال�ستثمارات الراأ�سمالية وال�سندات والقرو�س 
املحملة بفوائد املقدمة ل�سركات املجموعة(، وهو ارتفاع ربع �سنوي مبعدل 5.4%، وارتفاع �سنوي مبعدل 

 .%8.9
اإجمايل ال�ستثمارات اجلديدة التي قامت بها القلعة خالل عام 2011 اإىل 75 مليون  وقد و�سل 
دولر اأمريكي )450.5 مليون جم(، وي�سمل ذلك 57.6 مليون دولر اأمريكي )346 مليون جم( خالل 

الربع الأخري منفرًدا.
وتتوزع ال�ستثمارات اجلديدة خالل العام بواقع 36.2 مليون دولر اأمريكي )217.5 مليون جم( 
قرو�س  �سكل  يف  جم(  مليون   255.3( اأمريكي  دولر  مليون  و42.5  راأ�سمالية،  ا�ستثمارات  �سكل  يف 

جديدة لبع�س �سركات املجموعة. 
وهي  الثالثة،  العنا�سر  بني   2011 دي�سمرب   31 حتى  القلعة  �سركة  ا�ستثمارات  تنق�سم  عليه  بناء 
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طاقة عربية هي جزء من الحل.

تعمل شركة طاقة عربية على تلبية الطلب 
الصناعي غير المستوفى على الطاقة. وقامت  

بتوصيل الغاز الطبيعي إلى مليون منشأة 
سكنية في مصر.
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ال�ستثمارات الراأ�سمالية )82.8%(، وال�ستثمارات يف �سندات �سركات املجموعة )8.5%(، والقرو�س 
املحملة بفوائد التي متنحها القلعة ل�سركات املجموعة )%8.7(.

)Principal Equity Investment( االستثمارات الرأسمالية
بلغت ال�ستثمارات الراأ�سمالية اجلديدة 36.2 مليون دولر اأمريكي )217.5 مليون جم( خالل عام 
دولر  مليون   34.5 على  للتكرير  امل�سرية  وال�سركة  وفرة  و�سركة  جذور  جمموعة  وح�سلت   ،2011

اأمريكي )207.2 مليون جم( مبا ميثل ن�سيب الأ�سد من ال�ستثمارات الراأ�سمالية اجلديدة.
وفرة  �سركة  يف  جم(  مليون   67.3( اأمريكي  دولر  مليون   11.2 ب�سخ  القلعة  �سركة  قامت  وقد 
خالل عام 2011 من اأجل ت�سريع وترية التنمية يف �سركات �سابينا )ال�سودان( و�سركة كونكورد )جنوب 
ال�سودان(، وذلك على خلفية تطور الأن�سطة ومنها انتهاء �سركة �سابينا من ح�ساد اأول حم�سول جتاري 
من القمح بنجاح يف منت�سف العام، والنتهاء من ح�ساد اأول حم�سول من القطن بتفوق على متو�سط 

الإنتاجية يف ال�سودان. 
وجتدد �سركة القلعة تفاوؤلها باآفاق النمو طويل الأجل الذي تتمتع به �سركة وفرة، الأمر الذي دفعها 

اإىل زيادة ح�ستها يف وفرة لتبلغ 99.9% خالل الربع الأول من عام 2012. 
وقامت �سركة القلعة اأي�سًا ب�سخ 15.3 مليون دولر اأمريكي )91.9 مليون جم( يف جمموعة جذور، 
وذلك يف �سوء التطورات الت�سغيلية الأخرية ومنها منو املبيعات وحت�سن الأداء املايل ل�سركة الر�سيدي 
امليزان، و�سركة مزارع دينا، وال�سركة ال�ستثمارية ملنتجات الألبان )وهي ذراع الت�سويق التابع ل�سركة مزارع 

دينا(، علًما باأن هذه الإجنازات قابلها بع�س التحديات التي تواجه �سركة امل�سريني و�سركة اإجنوي. 
وعلى �سعيد ال�سركة امل�سرية للتكرير، و�سل �سايف ال�ستثمارات الراأ�سمالية اجلديدة اإىل 8 مليون 
دولر اأمريكي )48.1 مليون جم( يف نهاية عام 2011. وقد قامت �سركة القلعة خالل الربع الأخري 
بتكثيف املحادثات الهادفة اإىل اإمتام العن�سر الراأ�سمايل بقيمة 1.1 مليار دولر اأمريكي، وتتوقع تنفيذ 
ا�ستقرار حزمة  تاأكدت من  باأنها  الأول من عام 2012، علًما  الن�سف  للم�سروع خالل  املايل  الإغالق 
القرو�س البالغ قيمتها 2.6 مليار دولر اأمريكي، وت�سمل م�ساهمة جمموعة من اأبرز موؤ�س�سات التمويل 

التنموية ووكالت ائتمان ال�سادرات.
اأما على �سعيد �سركة اأفريكا ريل وايز، انخف�ست ال�ستثمارات الراأ�سمالية بواقع 5.4 مليون دولر 
اأمريكي )32.4 مليون جم( يف نهاية عام 2011، وذلك بعد اإمتام زيادة راأ�سمال اأفريكا ريل وايز بقيمة 
70 مليون دولر اأمريكي يف الربع الأخري، مما اأتاح ا�سرتداد 13.9 مليون دولر اأمريكي )83.5 مليون 
جم( كانت القلعة قد منحتها لأفريكا ريل وايز يف وقت �سابق من العام. ومتتلك �سركة القلعة حاليًا ح�سة 
.)Africaو MENA 35.3% يف �سركة اأفريكا ريل وايز )ب�سورة مبا�سرة وعرب �سناديق ال�ستثمار امل�سرتك
للم�سابك  املتحدة  وال�سركة  القاب�سة  اأ�سيك  جمموعة  يف  القلعة  �سركة  ا�ستثمارات  �سهدت  وقد 
ا بواقع 5.7 مليون دولر اأمريكي )34.2 مليون جم( و0.7 مليون دولر اأمريكي )4.2 مليون  انخفا�سً
جم( على التوايل، نتيجة تراجع قيمة اجلنيه امل�سري، حيث اأن هذه ال�سركات هي الوحيدة امل�سجلة يف 

ميزانية �سركة القلعة باجلنيه امل�سري، بينما يتم ت�سجيل باقي ال�ستثمارات بالدولر اأمريكي.
ا قامت �سركة القلعة ب�سخ ا�ستثمارات راأ�سمالية يف �سركات تابعة اأخرى  اأي�سً وخالل عام 2011 
توازن  املالية(، و�سركة  اأنليميتد )اخلدمات  تنوير )الن�سر والإعالم(، و�سركة فاينان�س  ت�سمل �سركة 

)تدوير املخلفات ال�سلبة(. 
يف جمموعة  ا�ستثمارات  العام  خالل  القلعة  �سركة  من  الراأ�سمالية  ال�ستثمارات  تت�سمن  وبهذا 
اأنليميتد  وفاينان�س   )%16( للتكرير  امل�سرية  وال�سركة   )%22.6( وفرة  و�سركة   )%30.8( جذور 

)7.8%( و�سركة تنوير )%7.5(.
اأما خالل الربع الأخري منفرًدا، قامت �سركة القلعة ب�سخ ا�ستثمارات راأ�سمالية جديدة بلغت 49.3 
مليون دولر اأمريكي )296.1 مليون جم(، ويعك�س ذلك تاأثري املبالغ امل�سرتدة من �سركة اأفريكا ريل 

وايز، وتاأثري تراجع قيمة اجلنيه امل�سري على ا�ستثمارات ال�سركة يف جمموعة اأ�سيك القاب�سة. 
وبناء عليه تت�سمن ال�ستثمارات الراأ�سمالية اجلديدة خالل الربع الأخري ا�ستثمارات يف جمموعة 

جذور، وال�سركة امل�سرية للتكرير، و�سركة وفرة، وفاينان�س اأنليميتد، و�سركة توازن.

)Convertibles( السندات
وال�سركة  القاب�سة،  اأ�سيك  التابعة بني جمموعة  ال�سركات  �سندات  القلعة يف  �سركة  ا�ستثمارات  تتوزع 
املتحدة للم�سابك، وال�سركة الوطنية للبرتول، وال�سركة الوطنية لإنتاج الزيت / رايل اإنريجي. ومل تقم 

�سركة القلعة باأية ا�ستثمارات جديدة يف ال�سندات خالل الربع الأخري من عام 2011.
دولر  مليون   3.6 بواقع  التابعة  ال�سركات  �سندات  يف  القلعة  �سركة  ا�ستثمارات  انخف�ست  وقد 
اأمريكي )21.6 مليون جم( خالل العام املايل 2011 لتبلغ 79.8 مليون دولر اأمريكي )466.7 مليون 
الربع  للم�سابك خالل  املتحدة  ال�سركة  �سندات  بال�ستثمار يف  ال�سركاء  بع�س  قام  جم(، وذلك حيث 

الأول من عام 2011.

ا�ستثمارات راأ�سمالية
�سندات
قرو�س

اال�ستثمارات الرئي�سية

الربع الأخري
2010

الربع الثالث
2011
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%8.7
معدل النمو السنوي في 

إجمالي االستثمارات املدارة 
والتي بلغت 9.5 مليار  دوالر 

أمريكي في عام 2011.

)Loans( القروض
القلعة خالل عامي 2008 و2009 بتقدمي القرو�س املعربية لتمويل عدد من �سركاتها  التزمت �سركة 
الأزمة  تداعيات  امتداد  مع  املحدودين  ال�سركاء  من  اجلديدة  الراأ�سمالية  ال�ستثمارات  لتاأخر  نظرًا 
املالية العاملية اإىل اأ�سواقنا الإقليمية. وعلى ذلك تعترب �سركة القلعة هذه القرو�س اأحد اأوجه ال�ستثمار 

الذي تقوم به القلعة يف �سركات وا�ستثمارات املجموعة.
اأمريكي  دولر  مليون   82 اإىل  القرو�س  اإجمايل  و�سل   2011 عام  من  الأخري  الربع  نهاية  ويف 
)492.6 مليون جم(، وهو ارتفاع ربع �سنوي مبعدل 95.6% خالل الربع الأخري، حيث قامت �سركة 
القلعة بتوظيف جزء من ال�ستثمارات اجلديدة التي جذبتها على مدار العام من اأجل دعم خطط النمو 
�سنوًيا مبعدل  ارتفاًعا  القرو�س  املايل 2011، حققت  العام  مدار  اأما على  املجموعة.  �سركات  ببع�س 

 .%125.4

االستثمارات الرئيسية حسب الصناعة في نهاية عام 2011

تدوير املخلفات %1.2 
ال�سناعات املعدنية )�سندات( %1.0

�سركات قاب�سة يف قطاعات متعددة %1.4
ا�ستثمارات اأخرى %2.4

�سناعة الزجاج %2.8
البرتول والغاز الطبيعي )�سندات( %2.5

العقارات املتخ�س�سة %3.1
الإعالم والن�سر %3.8

اخلدمات املالية %4.1

ال�سناعات املعدنية %2.2

التعدين %3.7

توزيع الطاقة %5.8

تكرير البرتول %7.0

النقل والدعم اللوجي�ستي %6.9 الزراعة وال�سناعات الغذائية %9.5

الهند�سة والإن�ساء والأ�سمنت %18.8

الهند�سة والإن�ساء والأ�سمنت )�سندات( %6.0

البرتول والغاز الطبيعي %17.7
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القيمة التقديرية 
لصافي استثمارات القلعة 

PNAV في شركات المجموعة

 )PNAV( يف 31 دي�سمرب 2011 و�سلت القيمة التقديرية ل�سايف ا�ستثمارات القلعة يف �سركات املجموعة
اإىل 861.1 مليار دولر اأمريكي )5.2 مليار جم(. اأما القيمة التقديرية ل�سايف ا�ستثمارات القلعة يف 

�سركات املجموعة لل�سهم )PNAVPS( فو�سلت اإىل 0.99 دولر اأمريكي )5.9 جم(.
ت�سري الإدارة اإىل اأن الختالف يف اأ�سلوب ح�ساب القيمة التقديرية ل�سايف ا�ستثمارات القلعة يف �سركات 
 RisCura Fundamentals موؤ�س�سة  با�ستخدام  القلعة  �سركة  قيام  اإىل  يرجع   ،)PNAV( املجموعة 
املجموعة  �سركات  القلعة يف  ا�ستثمارات  ل�سايف  التقديرية  القيمة  حول  �سنوية  ن�سف  درا�سة  لإعداد 
)PNAV(، ابتداًءا من تقرير نتائج العام املايل 2011 وذلك بتاأييد من الهيئات املقر�سة وامل�ستثمرين 

.Africaو MENA الرئي�سيني يف �سناديق ال�ستثمار امل�سرتك
القيمة  تقرير  باإعداد  بالكفاءة  له  م�سهود  م�ستقل  قيام طرف  اأن  القلعة  �سركة  اإدارة  وترى 
دقيقة وحمايدة  روؤية  �سيمنح   ،)PNAV( املجموعة �سركات  القلعة يف  ا�ستثمارات  ل�سايف  التقديرية 
لل�سادة امل�ساهمني وال�سركاء الدوليني وامل�ستثمرين الإقليميني ب�ساأن تقييم �سايف اأ�سول �سركة القلعة.
املجموعة  �سركات  يف  القلعة  ل�ستثمارات  التقديرية  القيمة  اإعالن  القلعة  �سركة  و�ستوا�سل  هذا 

)PNAV( ب�سورة ن�سف �سنوية مع القوائم املالية ملنت�سف ونهاية العام.
�سركة  با�ستثناء  وذلك  القلعة،  وا�ستثمارات  �سركات  بتقييم جميع   RisCura موؤ�س�سة  وتقوم  هذا 
وفرة و�سركة وادي النيل للبرتول املحدودة والأ�سول الأخرى والقرو�س املقدمة ل�سركات املجموعة والتي 
يجري تقييمها بالتكلفة ال�ستثمارية، وكذلك �سركة جراندفيو والتي يتم تقييمها من جانب الإدارة. 

املخاطر  وحتليل  التقييمات  اإعداد  يف جمال  الرائدة  امل�ستقلة  املوؤ�س�سات  اإحدى   RisCura وتعد 
وال�سناعات  ال�سناعي  والقطاع  والتجزئة  الزراعة  ت�سمل  متنوعة  جمالت  يف  وذلك  والأداء، 
املبا�سر  ال�ستثمار  �سركات  اأبرز  من  RisCura جمموعة  موؤ�س�سة  قائمة عمالء  وت�سم  ال�ستخراجية. 
و�سناديق املعا�سات وغريها من املوؤ�س�سات امل�سرفية والبنوك التي ت�ستثمر يف �سركات وكيانات اأفريقية 

غري املدرجة بالبور�سة. 
اأ�سلوب  بتطبيق  تتم   RisCura موؤ�س�سة  بها  تقوم  التي  التقييمية  الدرا�سات  جميع  اأن  اإىل  وي�سار 
اأن�سطة راأ�س املال املخاطر وال�ستثمار املبا�سر  "القيمة العادلة" وبالتوافق مع املبادئ الدولية لتقييم 
)International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines(، كما تتفق هذه 
التقييمات مع املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS( واملبادئ املحا�سبية العامة املتفق عليها 

.)GAAP(
تتقا�سى RisCura اأتعابا من �سركة القلعة نظري ح�سابها للقيمة التقديرية ل�ستثمارات القلعة يف 

�سركات املجموعة.

تقوم اإلدارة بإصدار القيمة التقديرية لصافي استثمارات القلعة في 
شركات المجموعة )PNAV( في نصف العام ونهاية العام سعًيا 

إلى طرح تقييم دقيق لالستثمارات الرئيسية من ميزانية الشركة 
في استثمارات المجموعة. وقررت إدارة شركة القلعة أن تحجم عن 

التعليق على القيمة التقديرية لنشاط إدارة األصول )AMV( تاركة 
ذلك إلى التقييمات المستقلة التي يجريها المحللون. 
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إيضاحات مكملة بشأن تقرير القيمة التقديرية الستثمارات القلعة 
في شركات المجموعة )PNAV( الذي تقوم بإعداده مؤسسة 

RisCura Fundamentals

أسلوب تحديد 
القيمة التقديرية لصافي استثمارات 

القلعة في شركات المجموعة 

ا. الهدف من التقرير
 31 تاريخ  حتى  القلعة  �سركة  ل�ستثمارات  م�ستقل  تقييم  اإعداد  اإىل   RisCura موؤ�س�سة  تقرير  يهدف 

دي�سمرب 2011.

ب. مصدر المعلومات الواردة بالتقرير
ح�سلت موؤ�س�سة RisCura على املعلومات والبيانات من امل�سادر الآتية:

  تقييم ال�سركات التابعة ب�سكل م�ستقل من جانب موؤ�س�سة RisCura حتى تاريخ 31 دي�سمرب 2011 	
  تقرير نتائج اأعمال �سركة القلعة عن الربع الثالث من عام 2012، وال�سادر يف تاريخ 24 اأكتوبر  	

2011
  املقابالت واللقاءات الدورية مع امل�سئولني والتنفيذيني ب�سركة القلعة واإدارات ال�سركات التابعة 	

ج. نطاق التقرير
يهدف التقرير اإىل اإعداد تقييم م�ستقل ل�ستثمارات معينة ل�ستخدامه يف املعامالت الداخلية ل�سركة 
القلعة وعر�سه على امل�ستثمرين وغريهم من الأطراف ذات العالقة. ويتم اإعداد هذا التقرير بالتوافق 
 International Private( املبا�سر وال�ستثمار  املخاطر  املال  راأ�س  اأن�سطة  لتقييم  الدولية  املبادئ  مع 
Equity and Venture Capital Valuation Guidelines(، واملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 

.)GAAP( واملبادئ املحا�سبية العامة املتفق عليها ،)IFRS(
التقرير  ويقوم  منف�سل.  ب�سكل  التابعة  ال�سركات  كافة  لتقييم  ا  ملخ�سً منوذًجا  التقرير  ويعد 
بتو�سيح اأ�سلوب التقييم املعمول به يف كل �سركة تابعة، والفرتا�سات الرئي�سية والتقييم النهائي حتى 

تاريخ 31 دي�سمرب 2011.
 RisCura Fundamentals “ ميكن معرفة اخلطوات التف�سيلية لعملية التقييم عرب الطالع على تقرير

.2011 نوفمرب  Valuation Scope and Process Overview” واملوؤخر يف 

د. التقرير النهائي
اإىل  التو�سل  اأجل  التابعة للقلعة حتى تاريخ 31 دي�سمرب 2011 من  اإعداد تقييمات م�ستقلة لل�سركات 
القيمة املوجودة يف جدول القيمة التقديرية ل�ستثمارات القلعة يف �سركات املجموعة )PNAV(، علًما 
با�ستخدام  اإليها  التو�سل  مت  بالبور�سة  املدرجة  التابعة غري  لل�سركات  امل�ستقلة  التقييمات  جميع  باأن 

النطاق امل�سار اإليه اأعاله، وذلك يف �سوء القيود التالية:

هـ. القيود على التقرير
ح�سلت موؤ�س�سة RisCura على بيانات حمدودة وبع�سها غري خا�سعة للتدقيق املحا�سبي حول ال�سركات 
التابعة حمل التقييم، وهي تعتمد ب�سورة كلية على دقة هذه البيانات دون التطرق اإىل خطوات التدقيق 
واملراجعة التي متكنها من اإبداء راأي دقيق يف البيانات املالية وغريها من املعلومات امل�ستند اإليها يف 

اإعداد هذا التقرير.
وبا�ستثناء ما ي�سار اإليه �سراحة، مل تقم موؤ�س�سة RisCura بالتاأكد من مدى م�سداقية املعلومات 
امل�ستخدمة يف اإعداد التقرير وهي من ثم ل تعرب عن راأيها ال�سخ�سي ول تلتزم بدقة اأو �سحة البيانات 

الواردة اإليها.
وال�سركة  عربية،  طاقة  و�سركة  القاب�سة،  اأ�سيك  )جمموعة  التالية:  ال�ستثمارات  يخ�س  فيما 
الوطنية للبرتول، و�سركة م�سرق للبرتول، و�سركة نايل لوجي�ستيك�س( مل تقم املوؤ�س�سة باإجراء اأي تعديل 
رئي�سي �سمن تقييمات 31 دي�سمرب 2011، ويرجع ذلك اإىل اأن خطط الأعمال بهذه ال�ستثمارات مل 

يطراأ عليها اأي تغيري اأو تطور جذري منذ تقييمات 31 يونيو 2011.
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يهدف هذا اجلدول اإىل توفري حتليل دقيق ل�ستثمارات �سركة القلعة مقارنة اإىل ما هو م�سجل مبيزانية 
ال�سركة، حيث اأن بع�س ال�ستثمارات م�سجلة حتت بند “قرو�س ل�سركات املجموعة” وذلك لأغرا�س 
SPVs ولكنها  حما�سبية، بينما هناك ا�ستثمارات اأخرى قامت بها ال�سركات ذات الأغرا�س اخلا�سة 

لي�ست م�سجلة كا�ستثمارات راأ�سمالية.

حتليل ا�ستثمارات �سركة القلعة )كما ورد بامليزانية مقابل التكلفة اال�ستثمارية(

ا�ستثمارات �سركة القلعة

القطاع ال�سناعيال�سركة التابعة

ال�ستثمار كما 
ورد بامليزانية 
تف�سري الت�سوياتت�سويات)مليون جم(

اإجمايل تكلفة 
ال�ستثمار 

)مليون جم(

اإجمايل تكلفة 
ال�ستثمار 

)مليون دولر 
اأمريكي(

الهند�سة والإن�ساء اأ�سيك القاب�سة
924.4153.9-924.4والأ�سمنت

183.130.5-183.1التعديناأ�سكوم
النقل والدعم نايل لوجي�ستيك�س

172.713.8اللوجي�ستي
مت ا�ستثمار 2.5 مليون دولر اأمريكي من 
186.533.8جانب ذراع ا�ستثماري اآخر متلكه القلعة

النقل والدعم اأفريكا ريل وايز
152.427.0-152.4اللوجي�ستي

الزراعة وال�سناعات جذور
260.918.5الغذائية

مت ا�ستثمار 3.2 مليون دولر اأمريكي من 
279.350.7جانب ذراع ا�ستثماري اآخر متلكه القلعة

323.231.0البرتول والغاز الطبيعيال�سركة الوطنية للبرتول
مت ا�ستثمار 5.4 مليون دولر اأمريكي من 
354.263.4جانب ذراع ا�ستثماري اآخر متلكه القلعة

ال�سركة الوطنية لإنتاج 
359.165.0-359.1البرتول والغاز الطبيعيالزيت / رايل

تكرير البرتولال�سركة امل�سرية للتكرير
277.963.2

مت توفري قر�س بقيمة 10.2 مليون 
دولر اأمريكي من جانب ذراع 
341.161.3ا�ستثماري اآخر متلكه القلعة

247.143.3-247.1توزيع الطاقةطاقة عربية
39.46.8-39.4توزيع الطاقةم�سرق للبرتول 
128.58.3�سناعة الزجاججال�س ورك�س

1.6 مليون دولر اأمريكي قيمة اأتعاب 
136.824.5الإدارة ل�سالح �سركة القلعة

154.128.1-154.1العقارات املتخ�س�سةبنيان
57.810.3-57.8تدوير املخلفاتتوازن

106.617.7-106.6ال�سناعات املعدنيةال�سركة املتحدة للم�سابك
187.234.0-187.2الن�سر والإعالمتنوير

202.636.7-202.6اخلدمات املاليةفاينان�س اأنليميتد
69.912.4-69.9قطاعات متعددةجراندفيو

الزراعة وال�سناعات وفرة
186.232.7-186.2الغذائية

�سركة وادي النيل 
152.827.5-152.8البرتول والغاز الطبيعيللبرتول املحدودة
118.019.6-118.0قطاعات اأخرىا�ستثمارات اأخرى
1،139.0189.6-1،139.0الأ�سمنتاأ�سيك لالأ�سمنت

)189.6()1،139.0(-)1،139.0(خ�سومات
4،303.6134.74،438.3779.2اإجمايل ال�ستثمارات الراأ�سمالية

الهند�سة والإن�ساء اأ�سيك القاب�سة )�سندات(
)67.5(362.1والأ�سمنت )�سندات

ا�ستبعاد فوائد ال�سندات من 
294.649.0التكلفة ال�ستثمارية

ال�سركة املتحدة 
للم�سابك )�سندات(

ال�سناعات املعدنية 
)10.5(58.1)�سندات(

ا�ستبعاد فوائد ال�سندات من 
47.67.9التكلفة ال�ستثمارية

ال�سركة الوطنية 
للبرتول )�سندات(

البرتول والغاز 
52.49.8-52.4الطبيعي )�سندات(

ال�سركة الوطنية لإنتاج 
الزيت )�سندات(

البرتول والغاز 
72.113.1-72.1الطبيعي )�سندات(

466.779.8)78.0(544.7اإجمايل ال�سندات
قرو�س اإىل �سركات 

)81.7(574.2املجموعة
يعك�س اإعادة تبويب ال�ستثمارات امل�سنفة 

492.682.0كقرو�س لأ�سباب حما�سبية فنية
5،422.556.75،397.5941.0اإجمايل ال�ستثمارات

 * اخلصومات متثل امللكية املتبادلة بني شركة القلعة وشركات اجملموعة
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تحقق شركة القلعة أرباحًا رأسمالية من بيع االستثمارات الرئيسية، 
إلى جانب اإليرادات األخرى من أتعاب االستشارات التي تتقاضاها 

 Total Invested AUM drawn equity عن إجمالي األصول المستثمرة
ومكافآت حسن األداء التي تستحق من الشركاء المحدودين 

عند تحقيق أرباح تفوق معدل العائد الداخلي المستهدف بكافة 
الصناديق القطاعية المتخصصة.

نشاط 
إدارة األصول

 )Total AUM( إجمالي األصول المدارة
و�سل اإجمايل الأ�سول املتفق عليها لل�سناديق القطاعية املتخ�س�سة و�سناديق ال�ستثمار امل�سرتك من 
جانب القلعة و�سركائها املحدودين اإىل 4.3 مليار دولر اأمريكي يف 31 دي�سمرب 2011، وهو ارتفاع ربع 
�سنوي مبعدل 68.7 مليون دولر اأمريكي )3.4%(، وارتفاع �سنوي مبعدل 256.2 مليون دولر اأمريكي 

.)%6.3(
ومنذ تاأ�سي�سها قامت �سركة القلعة با�ستقطاب روؤو�س اأموال و�سلت اإىل 4.9 مليار دولر اأمريكي، 
وجنحت يف حتقيق عوائد نقدية للم�ساهمني وال�سركاء املحدودين و�سلت اإىل اأكرث من 2.2 مليار دولر 

اأمريكي على ا�ستثمارات بلغت 650 مليون دولر اأمريكي.

األصول المستثمرة واألصول المتاحة لالستثمار
اأمريكي  دولر  مليار   3.3 اإىل   )Drawn Equity( ا�ستثمارها  مت  التي  الأ�سول  اإجمايل  و�سل 
)19.8 مليار جم( يف نهاية دي�سمرب 2011، وهي زيادة بقيمة 90.5 مليون دولر اأمريكي )%2.8( 
مقارنة   )%6.4( اأمريكي  دولر  مليون   197.4 بقيمة  وزيادة   ،2011 عام  من  الثالث  بالربع  مقارنة 
اإىل   )Invested third-party AUM( الغري  ل�سالح  امل�ستثمرة  الأ�سول  وو�سلت   .2010 عام  بنتائج 

2.3 مليار دولر اأمريكي )13.8 مليار جم( وهو منو مبعدل �سنوي 3.7% عن نتائج عام 2010.
وعلى مدار عام 2011 توزعت ال�ستثمارات الراأ�سمالية اجلديدة من ال�سركاء املحدودين بني �سركة 
اأفريكا ريل وايز )35 مليون دولر اأمريكي( و�سركة نايل لوجي�ستيك�س )21.2 مليون دولر اأمريكي( 
و�سركة وادي النيل للبرتول املحدودة )10.6 مليون دولر اأمريكي( وجمموعة جذور )3.3 مليون دولر 

اأمريكي( و�سندات �سركات املجموعة )5.1 مليون دولر اأمريكي(.
وخالل الربع الأخري من عام 2011 قام ال�سركاء املحدودون با�ستثمار 26.1 مليون دولر اأمريكي 
يف ال�سركة امل�سرية للتكرير نظًرا لزيادة العمل على اإمتام العن�سر الراأ�سمايل املتبقي للم�سروع، علًما 
باأن هذه ال�ستثمارات واجهها انخفا�س م�ساهمة �سناديق MENA وAfrica يف ال�سركة بواقع 28 مليون 
الثاين من عام 2012.  الربع  الإغالق املايل يف  تنفيذ  اإىل حني  العام، وذلك  اأمريكي يف مطلع  دولر 
اأمريكي يف �سركة  MENA وAfrica ب�سخ 2.8 مليون دولر  ا قامت �سناديق  اأي�سً وخالل عام 2011 
اأ�سيك القاب�سة وال�سركة  اأن ا�ستثمارات ال�سركاء املحدودين يف جمموعة  اإىل  توازن. وجتدر الإ�سارة 
ا يف القيمة الدولرية، وذلك حيث ت�سجل هذه ال�ستثمارات باجلنيه  املتحدة للم�سابك �سجلت انخفا�سً

امل�سري، بينما ت�سجل باقي ال�ستثمارات يف بقية ال�سركات بالدولر الأمريكي.
وعلى اجلانب الآخر و�سلت الأ�سول املتاحة لال�ستثمار)Uninvested AUM( اإىل 1032.3 مليون 
نتيجة خف�س م�ساهمة  ارتفاع مبعدل %6  نهاية عام 2011، وهو  اأمريكي )6.2 مليار جم( يف  دولر 
قاعدة  اإىل  وعودتها  للتكرير،  امل�سرية  ال�سركة  يف   Africaو  MENA امل�سرتك  ال�ستثمار  �سناديق 
للم�سروع،  املايل  الإمتام  لتاأجيل  نظًرا   2011 عام  من  الأول  الربع  خالل  لال�ستثمار  املتاحة  الأ�سول 
ومن املخطط اأن تعاود هذه ال�سناديق �سخ ال�ستثمارات يف ال�سركة امل�سرية للتكرير وقت تنفيذ اإمتام 

العن�سر املايل املتبقي للم�سروع.
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مجموعة جذور هي جزء من الحل.

تقوم مجموعة جذور بنشر ثقافة جديدة من 
التخصص واقتصاديات الحجم في السوق، 
وتطرح شركاتها المنتجات الغذائية الرائجة 

وعالية الجودة في أسواق المنطقة تحت شعار 
صنع في مصر.



 �سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2011 96

استثمارات متاحة في صناديق االستثمار املشترك

مؤسسة أوبيك األمريكية

استثمارات متاحة للشركة املصرية للتكرير

االستثمارات الرأسمالية املتاحة 
لالستثمار في نهاية عام 2011

هذا وت�سمل الأ�سول املتاحة لال�ستثمار )Uninvested AUM( 792 مليون دولر اأمريكي مت التفاق 
عليها ل�سالح ال�سركة امل�سرية للتكرير، و100 مليون دولر اأمريكي من موؤ�س�سة اأوبك الأمريكية )غري 
اأمريكي(  دولر  مليون   150 بقيمة  اجلديدة  التمويل  حزمة  �سمن  تدخل  ول  الإدارة  لأتعاب  حمققة 
دولر  مليون  و35   Africaو  MENA امل�سرتك  ال�ستثمار  �سناديق  من  اأمريكي  دولر  مليون  و105.3 

اأمريكي متفق عليها ل�سالح �سركة اأفريكا ريل وايز.

)Fee-Earning AUM( األصول المستحقة ألتعاب اإلدارة
و�سلت الأ�سول امل�ستحقة لأتعاب الإدارة اإىل 2.1 مليار دولر اأمريكي )12.6 مليار جم( يف نهاية 

الربع الأخري من عام 2011، وهو ارتفاع ربع �سنوي مبعدل 0.2% وارتفاع �سنوي مبعدل %1.2.
وخالل عام 2011 قامت �سركة القلعة بت�سجيل اإيرادات بلغت 11.6 مليون دولر اأمريكي )69.5 
مليون جم( من اأتعاب ال�ست�سارات التي تبلغ 1% ويتم حتميلها على الأ�سول امل�ستحقة لأتعاب الإدارة 

 .)Fee-Earning AUM(
ونتيجة لعدم القيام باأية عمليات تخارج خالل الربع الأخري مل ت�سجل ال�سركة اإيرادات من مكافاآت 
ح�سن الأداء امل�ستحقة من ال�سركاء املحدودين مقابل الأرباح الراأ�سمالية الناجتة عن عمليات التخارج.

�إجمالي االستثمارات الرأسمالية التي مت استثمارها

االستثمارات الرأسمالية متاحة للشركة املصرية للتكرير

استثمارات رأسمالية متفق عليها لصناديق االستثمار املشترك

مؤسسة أوبيك األمريكية

إجمالي األصول المدارة
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شركة أفريكا ريل وايز هي جزء من الحل.

حققت الشركة إنجازات ملحوظة قبل ترتيب 
حزمة التمويل بقيمة 300 مليون دوالر أمريكي. 

يشمل ذلك تحسن مدة رحالت النقل بنسبة 
30%، ومضاعفة الحركة اليومية لقطارات الركاب، 

فضاًل عن تطوير خط جديد لقطاع نقل الركاب. 
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الشركة المتحدة للمسابك هي جزء من الحل.

تتمتع الشركة المتحدة للمسابك بطاقة 
إنتاجية تتجاوز 4 أضعاف أقرب منافسيها في 

السوق المصري. وتقوم الشركة بتوفير وسائل 
الطحن المختلفة للسوق المحلي وتصدير 

المسبوكات المعدنية لصناعة السيارات حول 
العالم.



 �سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2011 100100

النتائج المالية 
غير المجمعة

اأمريكي  دولر  مليون   18.3 بقيمة  خ�سائر  �سايف  القلعة  ل�سركة  املجمعة  غري  املالية  النتائج  �سجلت 
)110.1 مليون جم( على اإيرادات بقيمة 11.6 مليون دولر اأمريكي )69.5 مليون جم( خالل عام 
دولر  مليون   49.7 بقيمة  خ�سائر  �سايف  ت�سمنت  والتي  ال�سابق  العام  نتائج  عن  وهو حت�سن   ،2011

اأمريكي )298.3 مليون جم(.

اإليرادات
و�سلت اإيرادات �سركة القلعة يف عام 2011 اإىل 11.6 مليون دولر اأمريكي )69.5 مليون جم(، وهو 
دولر  مليون   3.4 ال�سركة  اإيرادات  بلغت  منفرًدا  الأخري  الربع  ويف  �سنوي مبعدل %57.9.  انخفا�س 
اأمريكي )20.5 مليون جم(، وهو ارتفاع ربع �سنوي مبعدل 22.3% نظًرا لت�سجيل الأتعاب ال�ست�سارية 
اخلا�سة بال�سركة الوطنية للبرتول واملتاأخرة من عام 2010، وذلك بعد اإلغاء ال�سمحالل املقرر على 

هذه الأتعاب بعد توقيع اتفاقية بيع لل�سركة الوطنية للبرتول م�سر.
وبناء على ذلك تت�سمن قائمة الدخل غري املجمعة اإيرادات بلغت 3.3 مليون دولر اأمريكي )20 
مليون جم(، ويرجع ذلك اإىل ت�سجيل القيمة الكاملة لأتعاب ال�ست�سارات املحققة من ال�سركة الوطنية 
للبرتول خالل عام 2011 واإلغاء ال�سمحالل املقرر على اأتعاب ال�ست�سارات ودخل الفائدة من �سندات 

هذا ال�ستثمار بقائمة الدخل غري املجمعة لعام 2010 والتي بلغت 13.1 مليون جم.
بيع  من  راأ�سمالية  اأرباًحا  ت�سمنت   2010 عام  اإيرادات  اأن  اإىل  املقارنة،  لدواعي  الإ�سارة،  جتدر 
ا�ستثمارات بقيمة 4.3 مليون دولر اأمريكي )25.8 مليون جم(، وربح ت�سغيلي من ا�سرتداد م�سروفات 
 )SPVs( ما قبل الت�سغيل من بع�س ا�ستثمارات املجموعة وم�سروفات ال�سركات ذات الأغرا�س اخلا�سة
بقيمة 6 مليون دولر اأمريكي )36.2 مليون جم(، ف�ساًل عن توزيعات اأرباح بقيمة 0.4 مليون دولر 
اأما  الأ�سول.  اإدارة  ن�ساط  على  املحملة  ال�ست�سارات  اأتعاب  من  وغريها  مليون جم(،  اأمريكي )2.4 

اإيرادات عام 2011 فت�سمل اأتعاب ال�ست�سارات فقط. 
ا اأن بند اأتعاب ال�ست�سارات بالنتائج املالية غري املجمعة لعام 2010 ي�سمل 5.9  وجدير بالذكر اأي�سً
مليون دولر اأمريكي )35.2 مليون جم( مت ت�سجيلها من ال�سركة الوطنية لإنتاج الزيت / رايل اإنريجي، 
بينما ل ت�سمل نتائج عام 2011 اأتعاب ال�ست�سارات امل�ستحقة من هذا ال�ستثمار والتي تبلغ 36.6 مليون 
جم، حيث قررت الإدارة عدم ت�سجيل هذا املبلغ يف بند الإيرادات وت�سجيله يف بند اأتعاب ال�ست�سارات 
املتفق عليها مبوجب العالقة التعاقدية )نقطة 23 من اإي�ساحات القوائم املالية ل�سركة القلعة( وذلك 
البرتولية  الحتياطيات  من  الإنتاج  لبدء  الالزمة  الفنية  احللول  اإىل  التو�سل  عند  فيه  النظر  لإعادة 
التابعة لل�سركة الوطنية لإنتاج الزيت / رايل اإنريجي اأو يف حالة تنفيذ التخارج من هذا ال�ستثمار.

وبالتايل ت�سجل النتائج املالية غري املجمعة ل�سركة القلعة �سايف خ�سائر بقيمة 18.3 مليون دولر 
اأمريكي )110.1 مليون جم( يف عام 2011، مقارنة مع �سايف خ�سائر بقيمة 49.7 مليون دولر اأمريكي 

)298.3 مليون جم( خالل العام ال�سابق. 
وخالل الربع الأخري من عام 2011 ارتفع �سايف اخل�سائر اإىل 6.3 مليون دولر اأمريكي )37.8 
بقيمة  عامة  وخم�س�سات  جم،  مليون   11.9 بقيمة  الفوائد  م�سروفات  لت�سجيل  نظًرا  جم(  مليون 

16.3 مليون جم خالل الربع الأخري.

مصروفات التشغيل
انخف�ست م�سروفات الت�سغيل بن�سبة 11.7% خالل عام 2011 لتبلغ 26.8 مليون دولر اأمريكي )161 
النقدية.  ال�سيولة  امل�سروفات واحلفاظ على  التحكم يف  برنامج  تفعيل  اإىل  مليون جم( ويرجع ذلك 
بلغ 19.4% خالل عام  �سنوي  انخف�ست مبعدل  املتكررة  الت�سغيل  اأن م�سروفات  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
ال�ستثنائية  ال�ست�سارية  امل�سروفات  جتنيب  عند  وذلك  جم،  مليون   147 اإىل  و�سلت  حيث   2011

واملرتبطة بحزمة متويل موؤ�س�سة OPIC وعملية زيادة راأ�س املال وغريها.
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مصروفات التشغيل )مليون جم( 

العام املايل 2011العام املايل 2010العن�سر
116.0104.8مرتبات وحوافز املوظفني

23.27.2�سفر
اأتعاب ال�ست�سارات واملراجعة واحل�سابات 

واملنا�سبات العامة واملوؤمترات 
24.137.2

19.111.8م�سروفات اأخرى
182.4161اإجمايل

14.0-منها م�سروفات غري متكررة
182.4147.0اإجمايل امل�سروفات املتكررة

األرباح قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
�سجلت �سركة القلعة خ�سائر ت�سغيلية قبل خ�سم ال�سرائب والفوائد والإهالك وال�ستهالك بلغت 13 
مليون دولر اأمريكي )77.9 مليون جم( خالل العام املايل 2011، نظرًا لغياب عمليات التخارج خالل 
فرتة التقرير، وذلك مقارنة مع خ�سائر بقيمة 23.6 مليون دولر اأمريكي )141.8 مليون جم( خالل 

العام ال�سابق. 
وقد �سهد الربع الأخري من عام 2011 تقل�س اخل�سائر الت�سغيلية قبل خ�سم ال�سرائب والفوائد 
والإهالك وال�ستهالك حيث بلغت 8.6 مليون جم، مقارنة مع 21.1 مليون جم خالل الربع ال�سابق، 
ويرجع ذلك اإىل اإلغاء ال�سمحالل املقرر على اأتعاب ال�ست�سارات ودخل الفائدة من �سندات ال�سركة 
الوطنية للبرتول خالل عام 2010 )13.1 مليون جم( ووجود دخل من فروق تقييم العملية )6.85 

مليون جم(.

دخل / تكلفة الفوائد
و�سل �سايف تكلفة الفوائد ب�سركة القلعة اإىل 1.9 مليون دولر اأمريكي )11.6 مليون جم( يف العام 
املايل 2011 على الرغم من ت�سجيل دخل الفوائد من �سندات ال�سركة الوطنية للبرتول، ويرجع ذلك 
اإىل �سداد �سركة القلعة نفقات بنكية بقيمة 19 مليون جم على خلفية اإعادة هيكلة مديونيتها احلالية. 

االستثمارات الرئيسية
الراأ�سمالية  ال�ستثمارات  )ت�سمل  القلعة  �سركة  ميزانية  يف  ال�ستثمارات  حتليل  على  الطالع  ميكن 

والقرو�س وال�سندات( يف �سفحة )6( من هذا التقرير. 

االلتزامات الجارية
CCP )وهي  بارترنز  �سيتادل كابيتال  ل�سركة  القلعة  التزامات �سركة  نهاية دي�سمرب 2011 و�سلت  يف 
اأكرب امل�ساهمني يف �سركة القلعة والكيان املالك حل�سة الإدارة التنفيذية يف ال�سركة( اإىل 37.5 مليون 
دولر اأمريكي )225.4 مليون جم(، وهو انخفا�س ربع �سنوي مبعدل 75.8% وانخفا�س �سنوي مبعدل 

 .%68.1
جتدر الإ�سارة اإىل اأن الأ�سهر الت�سعة الأوىل من عام 2011 �سهدت قيام �سركة CCP ب�سخ �سيولة نقدية 
يف �سركة القلعة اإىل حني احل�سول على موافقة اجلهات التنظيمية على زيادة راأ�س املال ل�سالح قدامى 

امل�ساهمني بالقيمة ال�سمية لل�سهم، والتي مت تنفيذها يف الربع الأخري من عام 2011. 
ويعك�س النخفا�س امللحوظ يف التزامات �سركة القلعة ل�سركة CCP، �سمن نتائج الربع الأخري م�ساركة 

الأخرية يف عملية زيادة راأ�س املال.

ديون شركة القلعة
و�سل اإجمايل ديون �سركة القلعة )وذلك بخالف ديون �سركات املجموعة( اإىل 172 مليون دولر اأمريكي 
)1.03 مليار جم( يف 31 دي�سمرب 2011 بن�سبة الدين اإىل حقوق امللكية 24%، دون تغيري عن الربع 
ال�سابق. يرجى اللتفات اإىل اأن الأرقام املرتبطة بديون �سركة القلعة يف هذا التقرير ل تعك�س اإعادة 

هيكلة ديون ال�سركة ول تاأثري حزمة متويل موؤ�س�سة OPIC وذلك لإكتمالهم بعد نهاية العام 2011.

 إعادة هيكلة ديون شركة القلعة، وسحب أول دفعة من حزمة 
OPIC تمويل مؤسسة

انتهت �سركة القلعة خالل �سهر دي�سمرب من اإعادة هيكلة ديونها البالغة 175 مليون دولر اأمريكي، وهي 
احل�سة املتبقية من قر�س بقيمة 194مليون دولر اأمريكي مدته اأربع �سنوات كانت ال�سركة قد ح�سلت 
عليها من �سيتي بنك. وقد قامت �سركة القلعة ب�سداد 19.1 مليون دولر اأمريكي من القيمة الإجمالية 
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للقر�س يف مايو 2011، ومت اإعادة هيكلة بقية القر�س ليتم �سدادها على اأق�ساط �سنوية مت�ساوية على 
وموا�سلة  الراهن  الو�سع  مواكبة  على  ال�سركة  ي�ساعد  2012، مما  عام  تبداأ يف  �سنوات  خم�س  مدار 

خطط ال�ستثمار باأق�سى قدر من الكفاءة واملرونة.
ويف الوقت ذاته قامت �سركة القلعة ب�سحب اأول دفعة من حزمة التمويل اجلديدة، البالغ قيمتها 
150 مليون دولر اأمريكي، والتي ح�سلت عليها من موؤ�س�سة ال�ستثمار اخلا�س عرب البحار الأمريكية 
)OPIC(، من خالل �سيتي بنك. من املخطط اأن يتم �سداد حزمة التمويل على مدة 10 �سنوات تبداأ يف 
عام 2013، علًما باأنها ت�سمل 125 مليون دولر اأمريكي خم�س�سة لدعم ا�ستثمارات ال�سركة يف م�سر.

استخدامات حزمة التمويل من مؤسسة أوبك األمريكية 

قيمة ال�ستثمارم�سر
الغر�س ال�ستثماري)مليون دولر اأمريكي(

17.7�سركة اأ�سكوم

 اإنتاج ب�سركة اأ�سكوم للكاربونات  اإن�ساء خطينْ
وال�سناعات الكيماوية، وخطوط اإنتاج مل�سنع 

ال�سوف ال�سخري وال�سوف الزجاجي ب�سركة جال�س 
روك ملواد العزل ال�سناعية، ومتويل �سراء املعدات 
الثقيلة الالزمة لأن�سطة التعدين ب�سركة اأ�سكوم.

14.4�سركة بنيان
امل�ساهمة يف حتويل ديزاينبولي�س اإىل مول جتاري 
ي�سم اأ�سهر املاركات واأحدث �سيحات املو�سة 

واملطاعم الفاخرة وغريها من اخلدمات 

�سركة فاينان�س 
موا�سلة التو�سع يف �سركة تنمية للتمويل متناهي ال�سغر 5.9اأنليميتد

32.5جمموعة جذور
اإن�ساء خطوط تعبئة جديدة و�سراء �ساحنات 

توزيع وتطوير املرافق ب�سركة اإجنوي، واإن�ساء خط 
اإنتاج جديد ب�سركة الر�سيدي امليزان، وتطوير 
املن�ساآت الإنتاجية التابعة ل�سركة امل�سريني.

ا�ستكمال اإقامة م�سنع املتحدة للورق والكرتون 7.4جمموعة جراندفيو
الذي تعمل على اإن�سائه �سركة ال�سروق.

�سركة نايل 
19.6لوجي�ستيك�س

ت�سريع وترية بناء اأ�سطول البارجات النهرية يف 
�سركة نايل كارجو، ودعم ال�سركة الوطنية لإدارة 
املوانئ النهري يف تطوير البنية الأ�سا�سية للموانئ 

و�سراء املعدات والأونا�س الالزمة للت�سغيل.

افتتاح حمطة تلفزيونية جديدة.8.4�سركة تنوير

ال�سركة املتحدة 
19.1للم�سابك

التو�سع يف خطوط الإنتاج 2 و3 ب�سركة الإ�سكندرية 
مل�سبوكات ال�سيارات، واإن�ساء خط اإنتاج جديد 

ل�سركة العامرية للمعادن يف الإ�سكندرية.

125.0الإجمايل

جنوب ال�سودان

25.0�سركة وفرة
ح�ساد اأول حم�سول جتاري بنجاح يف �سركة �سابينا 

)ال�سودان( واكتمال اأن�سطة التطوير التمهيدية 
ب�سركة كونكورد )جنوب ال�سودان( �سجع على ت�سريع 

وترية �سراء املعدات الالزمة لالأن�سطة الزراعية.

150.0الإجمايل
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النتائج المالية 
المجمعة

�سجلت النتائج املالية املجمعة ل�سركة القلعة �سايف خ�سائر بقيمة 133.3 مليون دولر اأمريكي )800.5 
بلغت  والتي  ال�سابق  العام  امل�سجلة خالل  انخفا�س عن اخل�سائر  مليون جم( خالل عام 2011، وهو 
226.4 مليون دولر اأمريكي )1360.2 مليون جم(، وذلك على الرغم من تاأثر نتائج عام 2011 بوجود 
تكاليف غري نقدية نتيجة قرار الإدارة بزيادة ال�سمحالل املقرر على بع�س ا�ستثمارات املجموعة ومن 
ووجود  ال�ستثمار،  هذا  �سندات  على  بالكامل  ال�سمحالل  واإلغاء  للبرتول،  الوطنية  ال�سركة  �سمنها 

خ�سائر غري نقدية من فروق تقييم العملة باأحد ا�ستثمارات ال�سركة يف ال�سودان.
اأما خالل الربع الأخري من عام 2011، �سجلت النتائج املالية املجمعة �سايف خ�سائر بقيمة 58.9 
مليون دولر اأمريكي )353.9 مليون جم( مقارنة مع �سايف خ�سائر بقيمة 25.8 مليون دولر اأمريكي 
)154.8 مليون جم( خالل الربع ال�سابق، ويرجع هذا الرتفاع اإىل ال�سمحالل امل�سار اإليه اأعاله.

وعلى �سعيد الإيرادات الت�سغيلية املجمعة، حققت �سركة القلعة خ�سائر ت�سغيلية بقيمة 52.9 مليون 
دولر اأمريكي )317.5 مليون جم( خالل عام 2011، ويرجع ذلك اإىل اأن ح�سة القلعة من خ�سائر 
الأطراف ذات العالقة، والتي بلغت 64.3 مليون دولر اأمريكي )386 مليون جم(، جتاوزت اإيرادات 

ال�سركة من اأتعاب ال�ست�سارات، والتي بلغت 11.6 مليون دولر اأمريكي )69.6 مليون جم(.
جتدر الإ�سارة، لأغرا�س املقارنة، اأن الإيرادات املجمعة لعام 2010 والتي بلغت 9.7 مليون دولر 
اأمريكي )58.4 مليون جم(، ت�سمنت اأتعاب ال�ست�سارات بقيمة 15.7 مليون دولر اأمريكي )94.1 
مليون جم(، واأرباح من بيع ا�ستثمارات بقيمة 7.6 مليون دولر اأمريكي )45.6 مليون جم(، واإيرادات 
اأخرى بقيمة 1.1 مليون دولر اأمريكي )6.6 مليون جم(، وذلك بينما بلغت ح�سة القلعة من خ�سائر 

الأطراف ذات العالقة 14.6 مليون دولر اأمريكي )87.8 مليون جم(.
و�سركة  للم�سابك،  املتحدة  وال�سركة  القاب�سة،  اأ�سيك  جمموعة  العالقة  ذات  الأطراف  وت�سمل 

اأ�سكوم، و�سركة توازن، و�سركة فاينان�س اأنليميتد و�سركة طاقة عربية، وغريها. 

نصيب شركة القلعة من أرباح / خسائر األطراف ذات العالقة
�سجلت �سركة القلعة خ�سائر من نتائج الأطراف ذات العالقة بلغت 64.3 مليون دولر اأمريكي )386 
مليون جم( خالل عام 2011، مقارنة مع خ�سائر بلغت 14.6 مليون دولر اأمريكي )87.8 مليون جم( 

خالل العام ال�سابق.
وخالل الربع الأخري من عام 2011 �سجلت �سركة القلعة خ�سائر من نتائج الأطراف ذات العالقة 
دولر  مليون   15.8 بقيمة  خ�سائر  مع  مقارنة  مليون جم(   95.3( اأمريكي  دولر  مليون   15.9 بلغت 

اأمريكي )94.7 مليون جم( خالل الربع ال�سابق.
ت�سري الإدارة اإىل اأن معظم اخل�سائر التي حققها الأطراف ذات العالقة خالل الن�سف الأول من 
العام ترجع ب�سكل كبري للتكاليف غري النقدية )مثل اخل�سائر من فروق قيمة العملة( وذلك على خلفية 
التداعيات القت�سادية امل�ساحبة للم�سهد ال�سيا�سي الراهن، وذلك علًما باأن �سركة القلعة عملت على 
مدار العام من اأجل توفري ال�سيولة املالية واإعادة النظر يف خطط اأعمال جميع ا�ستثمارات املجموعة 
)والتي ت�سمل العديد من امل�سروعات اجلديدة( ل�سمان قدرتها على مواكبة التغريات املتالحقة باملناخ 
القت�سادي وا�ستعادة النمو يف اأ�سرع وقت ممكن، وهو ما جنحت يف حتقيقه بدليل ال�ستقرار الن�سبي 

 الثالث والرابع.  يف ح�سة القلعة من خ�سائر الأطراف ذات العالقة على مدار الربعينْ
ويف التايل ا�ستعرا�س موجز لنتائج الأطراف ذات العالقة:

مجموعة أسيك القابضة  .1
وهو   2011 عام  خالل  جم(  مليار   2.1( اأمريكي  دولر  مليون   350 اأ�سيك  اإيرادات جمموعة  بلغت 
اأمريكي  القلعة قامت بت�سجيل خ�سائر بقيمة 51.8 مليون دولر  اأن �سركة  اإل  منو �سنوي مبعدل %2، 
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اأ�سيك القاب�سة لعام 2011، مقارنة مع 11.8 مليون دولر  )311.3 مليون جم( من نتائج جمموعة 
اإيزاكو للمقاولت ال�سناعية املتكاملة  اأمريكي )70.8 مليون جم( خالل العام ال�سابق. مثلت �سركة 
اإيزاكو 46.6 مليون  بلغت خ�سائر  القاب�سة، حيث  اأ�سيك  بنتائج  الأ�سد من اخل�سائر املجمعة  ن�سيب 

دولر اأمريكي )280 مليون جم( خالل العام. 

شركة أسكوم للجيولوجيا والتعدين  .2
نتائج  من  مليون جم(  اأمريكي )21.2  دولر  مليون   3.5 بلغت  بت�سجيل خ�سائر  القلعة  �سركة  قامت 
�سركة اأ�سكوم لعام 2011 مقارنة مع اأرباح بقيمة 0.7 مليون دولر اأمريكي )4 مليون جم( خالل العام 
ال�سابق، وذلك حيث �سجلت اأ�سكوم �سايف خ�سائر بلغ 11.5 مليون دولر اأمريكي )69.3 مليون جم( 
خالل عام 2011 مقارنة مع �سايف ربح بقيمة 5 مليون دولر اأمريكي )30.1 مليون جم( خالل العام 
ال�سابق. ويرجع ذلك اإىل ا�سمحالل اأحد ا�ستثمارات ال�سركة طويلة الأجل يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، كما يرجع انخفا�س اإيرادات ال�سركة اإىل تراجع الأو�ساع القت�سادية يف م�سر نظًرا للم�سهد 

ال�سيا�سي خالل العام املا�سي.

شركة نايل لوجيستيكس  .3
نتائج  من  مليون جم(  اأمريكي )26.8  دولر  مليون   4.5 بلغت  بت�سجيل خ�سائر  القلعة  �سركة  قامت 
 4.8 بلغت  التي  اخل�سائر  من  وهو حت�سن طفيف عن ح�ستها   ،2011 لعام  لوجي�ستيك�س  نايل  �سركة 

مليون دولر اأمريكي )29.1 مليون جم( خالل العام ال�سابق.

شركة طاقة عربية   .4
و�سلت م�ساهمة �سركة طاقة عربية يف نتائج الأطراف ذات العالقة اإىل ربح قدره 5.5 مليون دولر 
اأمريكي )32.9 مليون جم( يف العام املايل 2011 وهو ما يعد تراجًعا بن�سبة 9.8% عن العام ال�سابق.

شركة فاينانس أنليميتد  .5
تقوم �سركة القلعة بتجميع نتائج ال�سركات التابعة لفاينان�س اأنليميتد كال على حدة، حيث قامت �سركة 
القلعة بت�سجيل خ�سائر بلغت 0.6 مليون دولر اأمريكي )3.3 مليون جم( من نتائج جمموعة فارو�س 
القاب�سة لعام 2011 مقارنة مع م�ساهمة اإيجابية بقيمة 1.4 مليون دولر اأمريكي )8.4 مليون جم( 
خالل العام ال�سابق، وذلك حيث تاأثرت اأن�سطة ال�سركة باملناخ ال�سيا�سي وما ترتب عليه من ا�سطرابات 
اأمريكي  اإيجابية بلغت 1.4 مليون دولر  اقت�سادية متالحقة. وقامت �سركة القلعة بت�سجيل م�ساهمة 
)8.3 مليون جم( من نتائج البنك ال�سوداين امل�سري لعام 2011، وهو انخفا�س مبعدل �سنوي %19.4 
نظًرا ل�سدة التحديات القت�سادية )العقوبات( وال�سيا�سية )الأزمة بني ال�سمال واجلنوب(. وقد متكن 
البنك ال�سوداين امل�سري من زيادة اإجمايل الأ�سول بن�سبة 24% وزيادة الودائع بن�سبة 10% خالل العام 
اأمريكي )14.8 مليون جنيه �سوداين(، مبعدل  املايل 2011، وحقق �سايف ربح بلغ 5.1 مليون دولر 
انخفا�س �سنوي 14%. ويرجع النخفا�س ال�سنوي اإىل ت�سجيل خم�س�سات وارتفاع م�سروفات العوائد 
املدفوعة على الودائع وانخفا�س العائد على ا�ستثمارات البنك. وقامت �سركة القلعة بت�سجيل خ�سائر 
بلغت 1.9 مليون دولر اأمريكي )11.3 مليون جم( من نتائج �سركة تنمية للتمويل متناهي ال�سغر لعام 

2011، مقارنة مع مليون دولر اأمريكي )5.8 مليون جم( خالل العام ال�سابق. 

شركة جالس وركس  .6
نتائج  اأمريكي )1.1 مليون جم( من  بلغت 0.2 مليون دولر  اإيجابية  القلعة م�ساهمة  �سركة  �سجلت 
اأمريكي )1.3  دولر  مليون   0.2 بقيمة  خ�سائر  مع ح�سة  مقارنة   ،2011 لعام  ورك�س  �سركة جال�س 

مليون جم( خالل العام املا�سي.

شركة بنيان للتنمية والتجارة  .7
اأمريكي  تقل�ست اخل�سائر امل�سجلة من نتائج �سركة بنيان لعام 2011، والتي بلغت 2.3 مليون دولر 

)14 مليون جم(، مقابل 3 مليون دولر اأمريكي )17.9 مليون جم( خالل العام ال�سابق

شركة توازن  .8
وت�سم  ال�سلبة،  املخلفات  تدوير  قطاع  القلعة يف  ل�سركة  التابع  ال�ستثماري  الذراع  توازن  �سركة  تعد 
حتت مظلتها �سركة اإيكارو )خدمات تدوير ومعاجلة املخلفات(، وجمموعة الأن�سطة الهند�سية – اإنتاج 
)الهند�سة واإن�ساء معامل تدوير ومعاجلة املخلفات(. وقامت �سركة القلعة بت�سجيل خ�سائر بلغت 0.3 
مليون دولر اأمريكي )1.6 مليون جم( من نتائج �سركة توازن لعام 2011 مقارنة بح�سة اأرباح بلغت 

0.4 مليون دولر اأمريكي )2.6 مليون جم( خالل العام ال�سابق،
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الشركة المتحدة للمسابك  .9
ال�ستثماري  الذراع  للم�سابك  املتحدة  ال�سركة  تعد 
املعدنية  ال�سناعات  قطاع  يف  القلعة  ل�سركة  التابع 
املعدنية  لل�سناعات  العامرية  �سركة  اأ�سولها  وت�سمل 
)م�سبوكات احلديد الزهر واحلديد الرمادي( و�سركة 
املعدنية  )امل�سبوكات  ال�سيارات  مل�سبوكات  الإ�سكندرية 
�سركة  ال�سيارات(. وقد قامت  عالية اجلودة ل�سناعة 
 3( جم  مليون   18.1 بلغت  خ�سائر  بت�سجيل  القلعة 
املتحدة  ال�سركة  نتائج  من  اأمريكي(  دولر  مليون 
بلغت  بخ�سائر  مقارنة  وذلك   ،2011 لعام  للم�سابك 

10.4 مليون جم خالل العام ال�سابق.

المصروفات التشغيلية
القلعة  ل�سركة  املجمعة  الت�سغيل  م�سروفات  انخف�ست 

مليون   237.2( اأمريكي  دولر  مليون   39.5 اإىل  وو�سلت   2011 عام  خالل   %27.8 �سنوي  مبعدل 
جم(. ويرجع ذلك اإىل انخفا�س امل�سروفات امل�سجلة على م�ستوى ال�سركات ذات الأغرا�س اخلا�سة 
والأبحاث  املالية  القانونية وال�ست�سارات  بالنواحي  املتعلقة  النفقات  اإىل  والتي توجه عادة   )SPVs(

والدرا�سات ال�ستثمارية املرتبطة بامل�سروعات اجلديدة وعمليات اإعادة الهيكلة.

مصروفات أخرى
اأخرى بقيمة 33.2 مليون دولر  القلعة م�سروفات غري نقدية  ل�سركة  املالية املجمعة  النتائج  �سجلت 
اأمريكي )199.4 مليون جم( ترجع اإىل تاأثري قرار الإدارة بزيادة ا�سمحالل ال�ستثمارات الراأ�سمالية 
اإلغاء ال�سمحالل املقرر على �سندات ال�سركة، وذلك يف �سوء توقيع  يف ال�سركة الوطنية للبرتول مع 

اتفاقية بيع ال�سركة الوطنية للبرتول م�سر وامل�سار اإليها يف هذا التقرير.

صافي تكلفة التمويل
ارتفع �سايف تكلفة التمويل على مدار عام 2011 ليبلغ 7 مليون دولر اأمريكي )41.8 مليون جم( مقارنة 
مع 1.4 مليون دولر اأمريكي )8.2 مليون جم( خالل عام 2010، ويرجع ذلك ب�سكل كبري اإىل �سداد 
�سركة القلعة نفقات بنكية بقيمة 19 مليون جم على خلفية اإعادة هيكلة مديونيتها احلالية. وكما هو 
احلال يف النتائج املالية غري املجمعة، توا�سل �سركة القلعة �سداد وت�سجيل الفوائد على ما اقرت�سته مع 

عدم ت�سجيل اإيرادات فوائد �سندات ال�سركة الوطنية لإنتاج الزيت / رايل اإنريجي. 

%28
انخفضت املصروفات 

التشغيلية اجملمعة على 
أساس سنوي مبعدل %27.8 

في عام 2011 نتيجة انخفاض  
املصرفات املسجلة على 

مستوى الشركات ذات 
.)SPVs( األغراض اخلاصة
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تقرير مراقب الحسابات

Citadel Capital اإىل ال�سادة / م�ساهمي �سركة القلعة للإ�ست�سارات املالية

تقرير عن القوائم املالية
راجعنا القوائم املالية امل�ستقلة املرفقة ل�سركة القلعة للإ�ست�سارات املالية Citadel Capital- �سركة م�ساهمة م�سرية- واملتمثلة يف امليزانية امل�ستقلة 
يف 31 دي�سمرب 2011 وكذا قوائم الدخل والتغري يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية امل�ستقلة عن ال�سنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ ، وملخ�ص 

لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة وغريها من الإي�ساحات�

م�سئولية الإدارة عن القوائم املالية
هذه القوائم املالية م�سئولية اإدارة ال�سركة ، فالإدارة م�سئولة عن اإعداد وعر�ص القوائم املالية عر�سًا عادًل ووا�سحًا وفقًا ملعايري املحا�سبة امل�سرية 
ويف �سوء القوانني امل�سرية ال�سارية ، وتت�سمن م�سئولية الإدارة ت�سميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة داخلية ذات �سلة باإعداد وعر�ص قوائم مالية 
عر�سًا عادًل ووا�سحًا خالية من اأية حتريفات هامة وموؤثرة �سواء ناجتة عن الغ�ص اأو اخلطاأ ، كما تت�سمن هذه امل�سئولية اإختيار ال�سيا�سات املحا�سبية 

امللئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحا�سبية امللئمة للظروف�

م�سئولية مراقب احل�سابات
تنح�سر م�سئوليتنا يف اإبداء الراأي على هذه القوائم املالية يف �سوء مراجعتنا لها� وقد متت مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة امل�سرية ويف �سوء القوانني 
امل�سرية ال�سارية� وتتطلب هذه املعايري منا الإلتزام مبتطلبات ال�سلوك املهني وتخطيط واأداء املراجعة للح�سول على تاأكد منا�سب باأن القوائم املالية 

خالية من اأية حتريفات هامة وموؤثرة� 
وتت�سمن اأعمال املراجعة اأداء اإجراءات للح�سول على اأدلة مراجعة ب�ساأن القيم والإف�ساحات يف القوائم املالية� وتعتمد الإجراءات التي مت اإختيارها 
على احلكم املهني للمراقب وي�سمل ذلك تقييم خماطر التحريف الهام واملوؤثر يف القوائم املالية �سواء الناجت عن الغ�ص اأو اخلطاأ� ولدى تقييم هذه 
املخاطر ي�سع املراقب يف اإعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�سلة بقيام املن�ساأة باإعداد القوائم املالية والعر�ص العادل والوا�سح لها وذلك لت�سميم 
اإجراءات مراجعة منا�سبة للظروف ولكن لي�ص بغر�ص اإبداء راأى على كفاءة الرقابة الداخلية يف املن�ساأة� وت�سمل عملية املراجعة اأي�سا تقييم مدى 

ملئمة ال�سيا�سات املحا�سبية والتقديرات املحا�سبية الهامة التي اأعدت مبعرفة الإدارة وكذا �سلمة العر�ص الذي قدمت به القوائم املالية�

واإننا نرى اأن اأدلة املراجعة التي قمنا باحل�سول عليها كافية ومنا�سبة وتعد اأ�سا�سا منا�سبا لإبداء راأينا على القوائم املالية�

الراأي 
ومن راأينا اأن القوائم املالية امل�سار اإليها اأعله تعرب بعدالة وو�سوح ، يف جميع جوانبها الهامة ، عن املركز املايل ل�سركة القلعة للإ�ست�سارات املالية 
Citadel Capital يف 31 دي�سمرب 2011 ، وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ وذلك طبقا ملعايري املحا�سبة 

امل�سرية ويف �سوء القوانني واللوائح امل�سرية ذات العلقة باإعداد هذه القوائم املالية�

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
مت�سك ال�سركة ح�سابات مالية منتظمة تت�سمن كل ما ن�ص القانون ونظام ال�سركة على وجوب اإثباته فيها وقد وجدت القوائم املالية متفقة مع ما هو 

وارد بتلك احل�سابات�

البيانات املالية الواردة بتقرير جمل�ص الإدارة املعد وفقًا ملتطلبات القانون رقم (159) ل�سنة 1981 ولئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر 
ال�سركة وذلك يف احلدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر�

ح�سن ب�سيونى الب�سة
�سجل مراقبي ح�سابات الهيئة العامة للرقابة املالية رقم )98(
KPMG حازم ح�سن
القاهرة فى 3 مايو 2012
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2011/12/312010/12/31�إي�ضاح
جنيه م�ضرىجنيه م�ضرىرقم

الأ�سول املتداولة 
151689302148664361)4(النقدية وما يف حكمها

746057128419990782)5(امل�ستحق على الأطراف ذات العلقة )بال�سافى(
14978339858234)6(اأر�سدة مدينة اأخرى

899244263578513377اإجماىل الأ�سول املتداولة 

الإلتزامات املتداولة
225371867705947717)7(امل�ستحق للأطراف ذات العلقة

21025200096194363)17(اجلزء امل�ستحق خلل عام من القرو�ص طويلة الأجل
6545748938423716)8(اأر�سدة دائنة اأخرى

191264884187868554)9(خم�س�ص مطالبات متوقعة
6923462401028434350اإجماىل الإلتزامات املتداولة

)449920973(206898023زيادة )نق�ص( الأ�سول املتداولة عن الإلتزامات املتداولة

الأ�سول غري املتداولة
2639180126391801)10(اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع 

26981285052698128505)11(اإ�ستثمارات مالية يف �سركات تابعة و�سقيقة 
17035329881495461469)12(مدفوعات حتت ح�ساب اإ�ستثمارات )بال�سافى(

2799589031686691)13(اأ�سول ثابتة )بال�سافى(
420201318384588746)14(اإ�ستثمارات اأخرى
17593851718309)15(ال�سريبة املوؤجلة

48780098874637975521اإجماىل الأ�سول غري املتداولة 
50849079104188054548اإجمايل الإ�ستثمار 

ويتم متويله على النحو التاىل:
حقوق امللكية

43581250003308125000)16(راأ�ص املال امل�سدر واملدفوع 
8957847889578478)3.10(اإحتياطى قانونى

222926816)75398197()خ�سائر( اأرباح مرحلة
43723052813620630294

)298325013()110130283(�سافى خ�سائر العام
42621749983322305281�سافى حقوق امللكية 

الإلتزامات غري املتداولة
822732912865749267)17(قرو�ص طويلة الأجل

822732912865749267اإجماىل الإلتزامات غري املتداولة
50849079104188054548اإجماىل متويل راأ�ص املال العامل والأ�سول غري املتداولة

رئي�ص جمل�ص الإدارة
اأحمد حممد ح�سنني هيكل

الع�سو املنتدب
ه�سام ح�سني اخلازندار

رئي�ص القطاع املاىل وع�سو جمل�ص الإدارة
اأحمد ال�سامى 

الإي�ساحات املرافقة من �سفحة 113 اإىل �سفحة 129 تعترب جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية وتقراأ معها�

شركة القلعة لإلستشارات المالية Citadel Capital )شركة مساهمة مصرية(

الميزانية المستقلة فى 31 ديسمبر 2011



110 �سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2011

النتائج المالية

عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف�إي�ضاح
2011/12/312010/12/31

جنيه م�ضرىجنيه م�ضرىرقم
69479207100535438)23.1(اأتعاب اإ�ست�سارات

28218226-)18(اأرباح بيع اإ�ستثمارات مالية 
55914561-)23.3(اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

69479207184668225اإجماىل اإيرادات الن�ساط
)182416564()161011672()25(م�سروفات اإدارية وعمومية

)8621373()4383166()13(اإهلك اأ�سول ثابتة 
10200000-)23.4(اأرباح بيع اأ�سول ثابتة

)115675532(13097336)5،20(الإ�سمحلل فى قيمة الأ�سول
)173556329()16300000()9(خم�س�ص مطالبات متوقعة

)285401573()99118295(�سايف خ�سائر الن�ساط
)13288209()11053064()19(تكلفة التمويل )بال�سافى(

)298689782()110171359(�سايف اخل�سائر قبل ال�سرائب
)666303(-)22(�سريبة الدخل

410761031072)15(ال�سريبة املوؤجلة
)298325013()110130283(�سايف خ�سائر العام

0.45-)0.16()21(ن�سيب ال�سهم فى اخل�سائر

شركة القلعة لإلستشارات المالية Citadel Capital )شركة مساهمة مصرية(

قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011

الإي�ساحات املرافقة من �سفحة 113 اإىل �سفحة 129 تعترب جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية وتقراأ معها�
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عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف
2011/12/312010/12/31
جنيه م�ضرىجنيه م�ضرى

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل 
)298689782()110171359(�سافى اخل�سائر قبل ال�سرائب

 ت�سويات ملطابقة �سايف اخل�سائر ل�سايف الأموال 
)امل�ستخدمة يف( املتاحة من اأن�سطة الت�سغيل :

43831668621373اإهلك اأ�سول ثابتة 
2492841220138605فروق تقييم عملة غري حمققة

)35052058()43351365(فوائد دائنة
115675532)13097336(الإ�سمحلل يف قيمة الأ�سول

)25815740(-اأرباح بيع اإ�ستثمارات مالية فى �سركات تابعة و�سقيقة
)2402486(-اأرباح بيع اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

)10200000(-اأرباح بيع اأ�سول ثابتة
16882076-اإحتياطي تغطية خماطر عقود مبادلة �سعر الفائدة

16300000173556329خم�س�ص مطالبات متوقعة
-)12903670(امل�ستخدم من خم�س�ص مطالبات متوقعة

)37286151()133912152(خ�سائر الت�سغيل قبل التغري فى الأ�سول والإلتزامات املتداولة
)الزيادة( النق�ص فى الأ�سول

)11952271()311440130(امل�ستحق على الأطراف ذات العلقة
836040114195641اأر�سدة مدينة اأخرى

)النق�ص( الزيادة يف الإلتزامات
400818774)480575850(امل�ستحق للأطراف ذات العلقة

)2165860(27033773اأر�سدة دائنة اأخرى
363610133)890533958(�سايف النقدية )امل�ستخدمة يف( املتاحة من اأن�سطة الت�سغيل

التدفقات النقدية من اأن�سطة الإ�ستثمار 
)590702()692365(مدفوعات ل�سراء اأ�سول ثابتة 

)611651090()185004921(مدفوعات حتت ح�ساب �سراء اإ�ستثمارات
29434477-متح�سلت من بيع اإ�ستثمارات مالية يف �سركات تابعة و�سقيقة

)39222500(-مدفوعات ل�سراء اإ�ستثمارات مالية يف �سركات تابعة و�سقيقة
6696628-متح�سلت من بيع اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

47058265)2072400(مدفوعات اإىل / متح�سلت من اإ�ستثمارات اأخرى
)1800000(-عمولت مدفوعة عن بيع اأ�سول ثابتة

)570074922()187769686(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة الإ�ستثمار 

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل 
-1050000000متح�سلت من �سداد راأ�ص املال امل�سدر

31328585106700717متح�سلت من قرو�ص بنكية
1081328585106700717�سايف النقدية املتاحة من اأن�سطة التمويل 

)99764072(3024941�سافى التغري فى النقدية وما يف حكمها خلل العام
148664361248428433النقدية وما يف حكمها اأول العام

151689302148664361النقدية وما يف حكمها اآخر العام

الإي�ساحات املرافقة من �سفحة 113 اإىل �سفحة 129 تعترب جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية وتقراأ معها�

شركة القلعة لإلستشارات المالية Citadel Capital )شركة مساهمة مصرية(

قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011
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شركة القلعة لإلستشارات المالية Citadel Capital )شركة مساهمة 
مصرية( اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2011

نبذة عن الشركة  .1
تاأ�س�ست �سركة القلعة للإ�ست�سارات املالية Citadel Capital - �سركة م�ساهمة م�سرية - طبقًا لأحكام القوانني املعمول بها يف جمهورية م�سر 
العربية ووفقًا لأحكام القانون رقم )159( ل�سنة 1981 ولئحته التنفيذية وقد مت قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري باجليزة حتت رقم 11121 

بتاريخ 11 اأبريل 2004، ويتمثل غر�ص ال�سركة فيما يلي:

• تقدمي الإ�ست�سارات يف املجالت املالية والتمويلية لل�سركات علي اإختلف اأنواعها واإعداد وتقدمي درا�سات اجلدوى الإقت�سادية والهند�سية 	
والتكنولوجية والت�سويقية واملالية والإدارية وترتيبات عقود الإقرتا�ص ودرا�سات التمويل للم�سروعات ب�سفة عامة بالإ�سافة لإعداد وتقدمي 

الدرا�سات والإ�ست�سارات ب�ساأن الرتويج للم�سروعات وتقدمي الدعم الفني اللزم يف هذا ال�ساأن فيما عدا الإ�ست�سارات القانونية�
• الوكالة عن ال�سركات وامل�سروعات يف عمليات التفاو�ص والتعاقد مبختلف اأنواعها ومراحلها وبوجه خا�ص مفاو�سات عقود الإدارة وامل�ساركة 	

واملعونة الفنية�
• اإدارة وتنفيذ واإعادة تاأهيل وهيكلة امل�سروعات�	

أسس إعداد القوائم المالية  .2
اإللتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين  2.1

يتم اإعداد القوائم املالية طبقًا ملعايري املحا�سبة امل�سرية وفى �سوء القوانني واللوائح امل�سرية ذات العلقة�
مت اإعتماد القوائم املالية من جمل�ص اإدارة ال�سركة بتاريخ 3 مايو 2012�

أسس القياس  2.2
اأُعدت القوائم املالية على اأ�سا�ص التكلفة التاريخية ، فيما عدا الأ�سول والإلتزامات التالية التي مت اإثباتها بالقيمة العادلة والتي تتمثل 

فيما يلي :

• الأ�سول والإلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل�	
• م�ستقات الأدوات املالية )عقود مبادلة �سعر الفائدة(�	

عملة التعامل وعملة العرض  2.3
مت عر�ص القوائم املالية باجلنيه امل�سرى والذي ميثل عملة التعامل لل�سركة ، وجميع البيانات املالية املعرو�سة باجلنيه امل�سرى�

إستخدام التقديرات والحكم الشخصي  2.4
اإن اإعداد القوائم املالية طبقًا ملعايري املحا�سبة امل�سرية يتطلب من الإدارة اإ�ستخدام احلكم ال�سخ�سي وعمل تقديرات واإفرتا�سات قد 
توؤثر على تطبيق ال�سيا�سات وقيم الأ�سول والإلتزامات وكذلك الإيرادات وامل�سروفات� وتعتمد هذه التقديرات والإفرتا�سات املتعلقة 
بها علي اخلربة التاريخية وعوامل اأخرى متنوعة تراها اإدارة ال�سركة معقولة فى ظل الظروف والأحداث اجلارية ، حيث يتم بناءًا 

عليها حتديد القيم الدفرتية للأ�سول والإلتزامات وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات�

هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات والإفرتا�سات ب�سفة م�ستمرة ويتم الإعرتاف باأي فروق يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي 
مت فيها تغيري تلك التقديرات ، واإذا كانت هذه الفروق توؤثر على الفرتة التي مت فيها التغيري والفرتات امل�ستقبلية ، عندئذ تدرج هذه 

الفروق فى الفرتة التي مت فيها التعديل والفرتات امل�ستقبلية�

وفيما يلى اأهم البنود والإي�ساحات امل�ستخدم فيها هذه التقديرات واحلكم ال�سخ�سي:

• اإي�ساح رقم )11(  قيا�ص القيمة الإ�سرتدادية من الإ�ستثمارات يف ال�سركات التابعة وال�سقيقة�	
• اإي�ساح رقم )15( اإثبات ال�سريبة املوؤجلة�	
• اإي�ساح رقم )9( املخ�س�سات�	
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القوائم المالية المجمعة  2.5
يوجد لدى ال�سركة �سركات تابعة وطبقًا ملعيار املحا�سبة امل�سرى رقم )17( » القوائم املالية املجمعة وامل�ستقلة » واملادة رقم )188( 
من اللئحة التنفيذية لقانون ال�سركات رقم )159( ل�سنة 1981 ُتعد ال�سركة قوائم مالية جممعة للمجموعة حيث ي�ستوجب الأمر 

الرجوع اإليها للح�سول على تفهم للمركز املايل ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للمجموعة ككل�

أهم السياسات المحاسبية المطبقة  .3
تقوم ال�سركة بتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية الآتية بثبات وهى تتفق مع تلك املطبقة يف جميع الفرتات املعرو�سة�

ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية   3.1
مت�سك ال�سركة ح�ساباتها باجلنيه امل�سرى ، ويتم اإثبات املعاملت بالعملت الأجنبية بالدفاتر على اأ�سا�ص ال�سعر ال�سائد للعملت 
الأجنبية وقت اإثبات املعاملة ، ويتم ترجمة اأر�سدة الأ�سول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملت الأجنبية فى تاريخ امليزانية 
على اأ�سا�ص الأ�سعار ال�سائدة للعملت الأجنبية يف ذلك التاريخ� وتدرج فروق العملة الناجتة عن الرتجمة يف تاريخ امليزانية بقائمة 

الدخل� 

األصول الثابتة وإهالكاتها  3.2
تظهر الأ�سول الثابتة بتكلفتها التاريخية خم�سومًا منها جممع الإهلك واأي اإ�سمحلل فى قيمتها اإي�ساح رقم )3-6( ، ويتم اإهلك 
الأ�سول الثابتة القابلة للإهلك بطريقة الق�سط الثابت وحتميله على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر الإنتاجي املقدر لكل نوع من 

اأنواع الأ�سول ، وفيما يلى بيان بالعمر الإنتاجي املقدر لكل نوع من الأ�سول لغر�ص اإحت�ساب الإهلك:-

�لعمر �لإنتاجي �ملقدر نوع �لأ�ضل 
• 20 �سنة	 مباين واإن�ساءات 
• 2-3 �سنوات	 اأجهزة حا�سب اآيل 
• 4 �سنوات	 اأثاث ومفرو�سات واأجهزة كهربائية ومعدات 
• 4 �سنوات	 �سيارات  

يتم الإعرتاف بتكلفة اإحلل اأحد مكونات الأ�سل كاأ�سل جديد بعد اإ�ستبعاد تكلفة ذلك املكون عند تكبد ال�سركة لتلك التكلفة وذلك اإذا 
ما كان من املحتمل تدفق منافع اإقت�سادية م�ستقبلية لل�سركة نتيجة هذا الإحلل ب�سرط اإمكانية قيا�ص تكلفته بدرجة عالية من الدقة 
، كما يتم ر�سملة النفقات اللحقة التي توؤدي اإىل زيادة املزايا الإقت�سادية امل�ستقبلية للأ�سول� ويتم اإثبات جميع النفقات الأخرى 

بقائمة الدخل كم�سروف عند حتملها� 

المشروعات تحت التنفيذ  3.3
يتم اإثبات امل�سروعات حتت التنفيذ بالتكلفة ، وتت�سمن التكلفة كافة التكاليف املتعلقة مبا�سرة واللزمة لتجهيز الأ�سل اإىل احلالة 
يتم  الثابتة عندما  الأ�سول  بند  اإىل  التنفيذ  امل�سروعات حتت  اأجله� ويتم حتويل  اأقتنى من  الذي  الغر�ص  بها وفى  ت�سغيله  يتم  التى 

الإنتهاء منها وتكون متاحة للغر�ص التي اأقتنيت من اأجله�

األرباح والخسائر من بيع أصول ثابتة  3.4
يتم حتديد الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة من بيع اأ�سل من الأ�سول الثابتة مبقارنة �سافى عائد البيع لهذا الأ�سل ب�سافى قيمته الدفرتية 

وتدرج الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة من الإ�ستبعاد بقائمة الدخل�

اإلستثمارات  3.5
اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  3.5.1

بغر�ص  اإقتنائها  مت  اإذا  الدخل  قائمة  خلل  من  العادلة  بالقيمة  مقيمة  اإ�ستثمارات  اأنها  على  الإ�ستثمارات  ت�سنيف  يتم 
املتاجرة اأو اإذا كانت ال�سركة تدير تلك الإ�ستثمارات وتتخذ قرارات بيعها و�سرائها بناءًا على قيمتها العادلة� يتم اإثبات 
التكاليف املتعلقة باإقتناء تلك الإ�ستثمارات فى قائمة الدخل� تقا�ص تلك الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة وتثبت فروق التغيري 
فى قيمتها فى قائمة الدخل حتت بند »�سايف التغري يف القيمة ال�سوقية للإ�ستثمارات املالية املقيمة بالقيمة العادلة من خلل 

الأرباح واخل�سائر« �
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إستثمارات مالية متاحة للبيع  3.5.2
القيمة  التغري فى  اإدراج  تاريخ امليزانية يتم  ، وفى  العادلة  بالقيمة  للبيع  املتاحة  املالية  الإثبات املبدئى للإ�ستثمارات  يتم 
العادلة �سواء كان ربح اأو خ�سارة �سمن حقوق امللكية مبا�سرة فيما عدا خ�سائر الإ�سمحلل فى قيمة الإ�ستثمار اإي�ساح رقم 
)3-6( يتم الإعرتاف بها فى قائمة الدخل، وفى حالة اإ�ستبعاد الإ�ستثمار يتم اإدراج الأرباح اأو اخل�سائر املجمعة والتى �سبق 
الإعرتاف بها مبا�سرة فى حقوق امللكية فى قائمة الدخل� ويتم حتديد القيمة العادلة للإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع طبقًا 
ل�سعر التداول فى البور�سة فى �سوق ن�سط فى تاريخ امليزانية ، اأما الإ�ستثمارات التى لي�ص لها �سعر تداول فى البور�سة فى 

�سوق ن�سط فيتم اإثباتها بالتكلفة خم�سومًا منها خ�سارة الإ�سمحلل�

إستثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة  3.5.3
يتم اإثبات الإ�ستثمارات فى ال�سركات التابعة وال�سقيقة بالتكلفة خم�سوما منها اأى خ�سائر اإ�سمحلل فى قيمتها اإي�ساح 
رقم )3-6( هذا وتقوم ال�سركة بتقييم الإ�ستثمارات اخلا�سة بها فى تاريخ امليزانية ، وفى حالة اإ�سمحلل القيمة القابلة 
للإ�سرتداد للإ�ستثمار عن قيمته الدفرتية يتم تخفيـ�ص القيمة الدفرتية لهذا الإ�ستثمار بقيمـة خ�سائر الإ�سمحلل وحتميله 

على قائمة الدخل�

اإلضمحالل فى قيمة األصول  3.6
األصول المالية  3.6.1

• يتم اإعتبار الأ�سل املايل م�سمحًل اإذا كان هناك دليل مو�سوعى ي�سري اإىل اأن هناك حدث اأو اأكرث له تاأثري �سلبي على 	
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة من اإ�ستخدام الأ�سل ، ويتم قيا�ص خ�سارة الإ�سمحلل املتعلقة باأ�سل مايل مت اإثباته 
باإ�ستخدام �سعر  املقدرة  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  والقيمة احلالية  الدفرتية  القيمة  بالفرق بني  امل�ستهلكة  بالتكلفة 
الفائدة الفعلى للأ�سل� يتم قيا�ص خ�سائر الإ�سمحلل املتعلقة باأ�سل مايل متاح للبيع باإ�ستخدام القيمة العادلة ال�سائدة�

• يتم اإجراء اإختبار الإ�سمحلل للأ�سول املالية الهامة بذاتها على م�ستوى كل اأ�سل ب�سفة م�ستقلة� وبالن�سبة للأ�سول 	
م�ستوى  على  املتبقية  املالية  للأ�سول  جمموعة  كل  م�ستوى  على  الإ�سمحلل  اإختبار  اإجراء  يتم  فاإنه  الأخرى  املالية 

املجموعات التي ت�سرتك يف خ�سائ�ص خطر الإئتمان�
• يتم الإعرتاف بكافة خ�سائر الإ�سمحلل يف قائمة الدخل ، هذا ويتم حتويل اخل�سائر املجمعة املتعلقة باأ�سل مايل متاح 	

للبيع املثبتة م�سبقًا �سمن حقوق امللكية اإىل قائمة الدخل�
• بخ�سائر 	 الإعرتاف  بعد  وقع  الإلغاء بطريقة مو�سوعية حلدث  اإذا كان ميكن ربط هذا  الإ�سمحلل  اإلغاء خ�سائر  يتم 

الإ�سمحلل� الأ�سول املالية التى تقا�ص بالتكلفة امل�ستهلكة والأ�سول املالية التى تعترب اأداة مديونية يتم الإعرتاف بالإلغاء 
فى قائمة الدخل � يتم الإعرتاف باإلغاء خ�سائر الإ�سمحلل للأ�سول املالية املتاحة للبيع والتي تعترب اأداة حقوق ملكية 

مبا�سرة بحقوق امللكية�

األصول غير المالية  3.6.1
تتم مراجعة القيم الدفرتية للأ�سول غري املالية لل�سركة بخلف الأ�سول ال�سريبية املوؤجلة فى تاريخ كل ميزانية لتحديد 

ما اإذا كان هناك موؤ�سر للإ�سمحلل� 

يتم الإعرتاف بخ�سارة الإ�سمحلل اإذا كانت القيمة الدفرتية للأ�سل اأو وحدته املولدة للنقد تزيد عن قيمته الإ�سرتدادية� 
تتمثل الوحدة املولدة للنقد فى اأ�سغر جمموعة ميكن حتديدها من الأ�سول التى تولد تدفقات نقدية داخلة وتكون م�ستقلة 
ب�سكل كبري عن التدفقات النقدية الداخلة من غريها من الأ�سول اأو جمموعات الأ�سول� يتم الإعرتاف بخ�سائر الإ�سمحلل 

فى قائمة الدخل�

البيع  اأو قيمته العادلة ناق�سًا تكاليف  اأو للوحدة املولدة للنقد فى قيمته الإ�ستخدامية  تتمثل القيمة الإ�سرتدادية للأ�سل 
اأيهما اأكرب�

امليزانية� وفى حالة وجود  تاريخ  الأخرى فى  ال�سابقة للأ�سول  الفرتات  بها فى  املعرتف  الإ�سمحلل  يتم مراجعة خ�سائر 
موؤ�سرات لإنخفا�ص اخل�سارة اأو عدم وجودها يتم عك�ص اأثر خ�سائر الإ�سمحلل وذلك فى احلدود التى ل تتجاوز فيها القيمة 

الدفرتية للأ�سل قيمته التى كان �سيتم حتديدها )بعد خ�سم الإهلك( لو مل يتم الإعرتاف بخ�سارة الإ�سمحلل�

النقدية وما فى حكمها   3.7
باخلزينة  النقدية  فى  وتتمثل  الإقتناء  تاريخ  من  اأ�سهر  ثلثة  اإ�ستحقاقها  يتجاوز  ل  التى  الأر�سدة  فى حكمها  وما  النقدية  تت�سمن 

واحل�سابات اجلارية لدى البنوك�
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اإلقتراض بفائدة  3.8
اإدراج  يتم  املبدئى  الإعرتاف  وبعد  املعاملة�  تكلفة  منها  خم�سوما  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  الفائدة  ذات  بالقرو�ص  الإعرتاف  يتم 
القرو�ص ذات الفائدة بالتكلفة امل�ستهلكة مع اإدراج اأى فروق بني التكلفة والقيمة الإ�سرتدادية فى قائمة الدخل خلل فرتة الإقرتا�ص 

على اأ�سا�ص �سعر الفائدة الفعال�

المخصصات  3.9
يتم اإثبات املخ�س�سات عند وجود اإلتزام قانوين حال قائم اأو م�ستدل عليه نتيجة حلدث يف املا�سي ويكون من املتوقع اأن يتطلب تدفق 
ملنافع اإقت�سادية يتم اإ�ستخدامها ل�سداد ذلك الإلتزام وميكن عمل تقدير موثوق به ملبلغ الإلتزام� اإذا كان تاأثري القيمة الزمنية للنقود 
جوهريًا فاإنه يتم حتديد قيمة املخ�س�سات بخ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ب�سعر خ�سم قبل ال�سريبة يعك�ص التقدير 

احلايل لل�سوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املتعلقة بالإلتزام اإذا كان ذلك ملئمًا�
هذا ويتم مراجعة ر�سيد املخ�س�سات فى تاريخ امليزانية وتعديلها عند ال�سرورة لإظهار اأف�سل تقدير حاىل لها�

اإلحتياطى القانوني  3.10
ين�ص النظام الأ�سا�سى لل�سركة على اإقتطاع مبلغ يوازى 5% من الأرباح ال�سنوية لتكوين الإحتياطى القانونى ويقف هذا الإقتطاع متى 
بلغ جمموع الإحتياطى قدرًا يوازى ن�سف راأ�ص مال ال�سركة امل�سدر، ومتى نق�ص الإحتياطى عن هذا احلد تعني العودة اإىل الإقتطاع�

رأس المال  3.11
إعادة شراء أسهم رأس المال  3.11.1

عند اإعادة �سراء اأ�سهم راأ�ص املال امل�سدر فاإنه يتم الإعرتاف باملبلغ امل�سدد مقابل اإعادة ال�سراء والذى يت�سمن كافة التكاليف 
املبا�سرة واملتعلقة باإعادة ال�سراء كتخفي�ص حلقوق امللكية وتبوب كاأ�سهم خزينة خم�سومة من اإجماىل حقوق امللكية�

توزيعات األرباح  3.11.2
يتم الإعرتاف بتوزيعات الأرباح كاإلتزام فى الفرتة التى يتم فيها اإعلن التوزيع�

مشتقات األدوات المالية  3.12
ت�ستخدم ال�سركة م�ستقات الأدوات املالية لتغطية تعر�سها خماطر اأ�سعار الفائدة� امل�ستقات يتم الإعرتاف بها اأوليا بالقيمة العادلة 

كما يتم الإعرتاف بتكاليف املعاملة ذات العلقة على قائمة الدخل عند تكبدها�
وفى تاريخ امليزانية يتم اإدراج التغريات فى القيمة العادلة طبقا ملا يلى :

التغريات التى تطراأ على القيمة العادلة لأدوات تغطية خماطر التدفقات النقدية يتم الإعرتاف بها مبا�سرة بحقوق امللكية اإىل املدى 
الذى يعترب به اأداة التغطية فعالة ويتم الإعرتاف بها بقائمة الدخل اإذا اأعتربت اأداة التغطية غري فعالة�

اأما اإذا اأ�سبحت اأداة التغطية غري قادرة علي الوفاء مبعايري حما�سبة التغطية اأو اإنق�ست مدتها اأو مت بيعها اأو مت الإنتهاء منها اأو مت 
اإ�ستخدامها ، فاإن املحا�سبة عن التغطية يجب اأن تتوقف م�ستقبًل والربح املجمع اأو اخل�سارة املجمعة التي مت اإقرارها م�سبقًا يف حقوق 

امللكية تظل هناك حتي يتم اإجراء املعاملت التجارية املقدرة م�سبقا�

وعندما يكون البند الذي مت تغطيته عبارة عن اأ�سل غري مايل فاإن املبلغ الذي مت اإقراره يف حقوق امللكية يتم ترحيله اإيل الأ�سل عند 
اإقراره� ويف حالت اأخرى فاإن املبلغ الذى مت اإقراره يف حقوق امللكية يتم ترحيله اإيل الربح اأو اخل�سارة عن نف�ص الفرتة التي اأثر فيها 

البند الذى مت تغطيته علي الربح اأو اخل�سارة�

اإلقراض للغير   3.13
اإ�سمحلل فى قيمتها هذا وتقوم ال�سركة بتقييم هذه القرو�ص  اأى خ�سائر  يتم الإعرتاف بالقرو�ص للغري بالتكلفة خم�سوما منها 
فى تاريخ امليزانية ، وفى حالة اإ�سمحلل القيمة القابلة للإ�سرتداد للقر�ص عن قيمته الدفرتية يتم تخفيـ�ص القيمة الدفرتية لهذا 

القر�ص بقيمـة خ�سائر الإ�سمحلل وحتميله على قائمة الدخل�

اإليرادات  3.14
أرباح / خسائر بيع اإلستثمارات  3.14.1

يتم اإثبات الأرباح واخل�سائر الناجتة عن عمليات بيع الإ�ستثمارات املالية والعقارية فى تاريخ حدوث العملية وذلك بالفرق 
بني التكلفة و�سعر البيع مطروحًا منه م�سروفات وعمولت البيع�
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توزيعات األرباح  3.142
اأرباح  توزيعات  اإ�ستلم  لل�سركة فى  ين�ساأ فيه حق  الذي  التاريخ  الدخل فى  بقائمة  الأرباح  توزيعات  باإيراد  الإعرتاف  يتم 

ال�سركات امل�ستثمر فيها واملحققة بعد تاريخ الإقتناء�

أتعاب اإلدارة  3.14.3
يتم اإثبات اأتعاب الإدارة مبجرد تقدمي اخلدمة�

أتعاب اإلستشارات  3.14.4
يتم ح�ساب اأتعاب الإ�ست�سارات بن�سب مئوية »حمددة طبقًا ل�سروط التعاقد« مع ال�سركات التى تقوم ال�سركة باإدارتها�

الفوائد الدائنة  3.14.5
يتم الإعرتاف بالفوائد الدائنة بقائمة الدخل على اأ�سا�ص ن�سبة زمنية اأخذًا فى الإعتبار معدل العائد امل�ستهدف على الأ�سل�

المصروفات  3.15
تكلفة اإلقتراض  3.15.1

يتم حتميل تكلفة الإقرتا�ص على قائمة الدخل خلل الفرتة التى تتكبد فيها ال�سركة تلك التكلفة باإ�ستخدام طريقة �سعر 
الفائدة الفعال�

نظام معاشات العاملين  3.15.2
ت�ساهم ال�سركة فى نظام التاأمينات الإجتماعية احلكومي ل�سالح العاملني بها طبقًا لقانون التاأمينات الإجتماعية ، ومبوجب 
هذا القانون ي�ساهم العاملني واأ�سحاب العمل فى النظام بن�سبة ثابتة من الأجور ويقت�سر اإلتزام ال�سركة فى قيمة م�ساهمتها 

فقط ، وحتمل هذه امل�ساهمة على قائمة الدخل طبقًا لأ�سا�ص الإ�ستحقاق�

ضريبة الدخل  3.15.3
• تت�سمن �سريبة الدخل علي اأرباح اأو خ�سائر العام كل من �سريبة الدخل احلالية واملوؤجلة ، ويتم اإثباتها بقائمة الدخل 	

مبا�سرة باإ�ستثناء �سريبة الدخل املتعلقة باأحد البنود التى يعرتف بها مبا�سرة �سمن حقوق امللكية فيتم اإثباتها �سمن 
حقوق امللكية�

• هذا ويتم اإثبات �سريبة الدخل احلالية علي �سايف الربح اخلا�سع لل�سريبة باإ�ستخدام اأ�سعار ال�سريبة ال�سارية يف تاريخ 	
اإعداد امليزانية بالإ�سافة اإيل الفروق ال�سريبية اخلا�سة بال�سنوات ال�سابقة�

• يتم الإعرتاف بال�سريبة املوؤجلة النا�سئة عن فروق موؤقتة بني قيمة الأ�سول والإلتزامات طبقًا للأ�سا�ص املحا�سبي وقيمتها 	
طبقًا للأ�سا�ص ال�سريبي� هذا ويتم حتديد قيمة الأ�سول والإلتزامات ال�سريبية املوؤجلة فى �سوء الطريقة التى �سيتم 

بها حتقيق قيم هذه الأ�سول اأو �سداد هذه الإلتزامات ، باإ�ستخدام اأ�سعار ال�سريبة ال�سارية يف تاريخ اإعداد امليزانية�
• يتم الإعرتاف بالأ�سول ال�سريبية املوؤجلة لل�سركة عندما يكون هناك اإحتمال قوي باإمكانية حتقيق اأرباح تخ�سع لل�سريبة 	

يف امل�ستقبل ميكن من خللها الإنتفاع بهذا الأ�سل� ويتم تخفي�ص قيمة الأ�سول ال�سريبية املوؤجلة بقيمة اجلزء الذي لن 
يتحقق منه املنفعة ال�سريبية املتوقعة خلل ال�سنوات التالية�

ربحية السهم  3.16
تعر�ص ال�سركة الن�سيب الأ�سا�سي لل�سهم لأ�سهمها العادية ، ويتم اإحت�ساب الن�سيب الأ�سا�سي لل�سهم بق�سمة الربح اأو اخل�سارة املتعلقة 

بامل�ساهمني عن م�ساهمتهم يف الأ�سهم العادية بال�سركة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خلل العام�

حصة العاملين في األرباح  3.17
ت�سدد ال�سركة ن�سبة 10% من توزيعات الأرباح النقدية كح�سة للعاملني فى الأرباح مبا ل يزيد على جمموع الأجور ال�سنوية للعاملني 
بال�سركة ، ويتم الإعرتاف بح�سة العاملني فى الأرباح كتوزيعات اأرباح من خلل حقوق امللكية وكاإلتزام خلل الفرتة املالية التى قام 

فيها م�ساهمى ال�سركة باإعتماد هذا التوزيع �
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النقدية وما في حكمها  .4
2010/12/31 2011/12/31
جنيه م�ضرى جنيه م�ضرى

189084 74154 نقدية باخلزينة
141254699 146706893 ح�سابات جارية لدى البنوك

141443783 146781047 الإجماىل
7220578 4908255 اأثر التغري فى اأ�سعار ال�سرف

148664361 151689302 الر�سيد
�ملعامالت غري �لنقدية

لأغرا�ص اإعداد قائمة التدفقات النقدية مت اإ�ستبعاد اأثر املعاملت الآتية :
-  مبلغ 24595478 جنيه م�سرى من كًل من متح�سلت من اإ�ستثمارات اأخرى وامل�ستحق على الأطراف ذات العلقة )قيمة الإ�ستثمارات 

الأخرى املحولة لإحدى الأطراف ذات العلقة(�
-  مبلغ 23066598 جنيه م�سرى من كًل من مدفوعات ل�سراء اإ�ستثمارات مالية وامل�ستحق على الأطراف ذات العلقة )قيمة ما مت حتويله 

من احل�سابات اجلارية لدى الأطراف ذات العلقة اإىل ح�ساب مدفوعات ل�سراء اإ�ستثمارات(�
-  مبلغ 365 351 43 جنيه م�سرى من كًل من متح�سلت من فوائد دائنة والتغري يف الإ�ستثمارات الأخرى )قيمة الفوائد امل�ستحقة خلل 

العام على الإ�ستثمارات الأخرى(�

المستحق على األطراف ذات العالقة   .5
2011/12/312010/12/31طبيعة �ملعاملة

�أتعاب 
متويل �إ�ضت�ضار�ت

جنيه م�ضرىجنيه م�ضرىجنيه م�ضرىجنيه م�ضرى
Mena Home Furnishings Mall10305892--103058924867303

Falcon Agriculture Investments Ltd�14841947--1484194713620957
*Golden Crescent Investments Ltd�21175667--2117566713695108
Orient Investments Properties Ltd�50752763--5075276339716159

Citadel Capital Transportation Opportunities Ltd�6587408--65874085088275
*Logria Holding Ltd�33063034--3306303431881898

Mena Glass Ltd�4547451--45474514315533
Silverstone Capital Investment Ltd�5342519--53425193066099

66079206371860--6607920�سركة �سابينا للحلول املتكاملة
Sphinx Glass Ltd�4805760--48057604634080

1501800014626894--15018000�سركة اأ�سيك للأ�سمنت
*Citadel Capital Financing Corp39435562--3943556238026774

Valencia Trading Holding Ltd�9010800--90108008688900
Citadel Capital Transportation Opportunities II Ltd�5961449--5961449741725

405280039405280039189556177--�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية - منطقة حرة*
24083533240835339246768--�سركة اأ�سيك للتعدين )اأ�سكوم(

*Citadel Capital for International Investments Ltd�--581614645816146466921097
360000003600000036000000--ال�سركة الوطنية للإ�ستثمار ال�سياحي والعقاري

--4663555746635557--ال�سركة املتحدة للم�سابك
4082996408299611585199--ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة

801699761502650806الإجمايل
)82660024()55642633(جممع الإ�سمحلل فى القيمة*

746057128419990782ال�سافى
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* يتمثل جممع الإ�سمحلل فى املبالغ امل�ستحقة على ال�سركات التالية :

�لر�ضيد فى  
2011/1/1

�مل�ضتخدم 
خالل �لعام

فروق ترجمة 
عمالت 
�أجنبية

رد 
�لإ�ضمحالل 
خالل �لعام

�لر�ضيد فى  
2011/12/31

جنيه م�ضرىجنيه م�ضرىجنيه م�ضرىجنيه م�ضرىجنيه م�ضرى
Logria Holding Ltd�31881898--1181137--33063035

Citadel Capital Financing Corp�27554865--1020832)5996099(22579598
 Golden Crescent Investments Ltd�6847554--253683)7101237(--

 Citadel Capital for International
Investments Ltd11375707)11375707(------

�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية 
------)5000000(5000000- منطقة حرة

55642633)13097336(2455652)16375707(82660024الر�سيد

أرصدة مدينة أخرى  .6
2011/12/31
جنيه م�ضرى

2010/12/31
جنيه م�ضرى

2211521419652تاأمينات لدى الغري
515793252777�سلف وعهد

11228234047دفعات مقدمة - موردين
146940146940م�سروفات مدفوعة مقدمًا

602720579260غطاء خطاب �سمان
7225558--اأر�سدة مدينة متنوعة 

14978339858234الر�سيد

المستحق لألطراف ذات العالقة  .7
2011/12/31
جنيه م�ضرى

2010/12/31
جنيه م�ضرى

*�Citadel Capital Partners Ltd225371867705947717
*امل�ساهم الرئي�سى بال�سركة بن�سبة %28.23�

أرصدة دائنة أخرى   .8
2011/12/31
جنيه م�ضرى

2010/12/31
جنيه م�ضرى

67981482518440م�سلحة ال�سرائب
2130332926280601م�سروفات م�ستحقة

256327223274852فوائد م�ستحقة
85866393307561موردين

28939192893919دائنو توزيعات �سنوات �سابقة
200489106100الهيئة القومية للتاأمني الإجتماعي

4224342243اأر�سدة دائنة متنوعة
6545748938423716الر�سيد
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مخصص مطالبات متوقعة  .9
2011/12/31
جنيه م�ضرى

2010/12/31
جنيه م�ضرى

18786855414312225ر�سيد املخ�س�ص اأول العام
16300000173556329املكون خلل العام

--)12903670(امل�ستخدم خلل العام
191264884187868554الر�سيد

حول  املعتادة  املعلومات  عن  الإف�ساح  يتم  مل   ، ال�سركة  باأن�سطة  يتعلق  فيما  اجلهات  اإحدى  من  متوقعة  مطالبات  املخ�س�سات  هذه  متثل 
املخ�س�سات وفقًا ملعايري املحا�سبة نظرًا لأن الإدارة تعتقد باأن قيامها بذلك قد يوؤثر ب�سدة على نتائج املفاو�سات مع تلك اجلهات ، وتقوم 

الإدارة مبراجعة تلك املخ�س�سات دوريًا ويعدل مبلغ املخ�س�ص وفقًا لآخر التطورات واملناق�سات مع تلك اجلهات�

إستثمارات مالية متاحة للبيع   .10
2011/12/31
جنيه م�ضرى

2010/12/31
جنيه م�ضرى

1747917479ال�سركة العربية ال�سوي�سرية – اأ�سيك
4339643396ال�سركة احلديثة للمواد العازلة 

EFG Capital Partners Fund II )Horus Private Equity Fund II formerly(1036012610360126
EFG Capital Partners Fund III )Horus Private Equity Fund III formerly(1597080015970800

2639180126391801الر�سيد

تتمثل الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع يف اإ�ستثمارات غري مقيدة ببور�سة الأوراق املالية�

إستثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة  .11
ن�ضبة 

�مل�ضاهمة
%

2011/12/31
جنيه م�ضرى

ن�ضبة 
�مل�ضاهمة

%
2010/12/31
جنيه م�ضرى

11.1 إستثمارات مالية في شركات تابعة
99.99134535254799.991345352547�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية – منطقة حرة

�Citadel Capital for International Investments Ltd100397854569100397854569
17432071161743207116الر�سيد

11.2 إستثمارات مالية في شركات شقيقة
44.4766817058744.47668170587ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة

39.2218305176239.22183051762�سركة اأ�سيك للتعدين )اأ�سكوم(
29.2910369904029.29103699040ال�سركة املتحدة للم�سابك

954921389954921389الر�سيد
26981285052698128505الإجماىل

للتعدين  اأ�سيك  �سركة  عدا  فيما  املالية  الأوراق  ببور�سة  مقيدة  غري  اإ�ستثمارات  يف  و�سقيقة  تابعة  �سركات  يف  املالية  الإ�ستثمارات  -  تتمثل 
)اأ�ســكــوم( وتبلغ القيمــــــــة ال�سوقية للإ�ستثمار يف 31 دي�سمرب 2011 مبلـــــــغ 104880942 جنيه م�سري مقابل 860 794 173 جنيه م�سري 

فى 31 دي�سمرب 2010�
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مدفوعات تحت حساب إستثمارات  .12
2011/12/31
جنيه م�ضرى

2010/12/31
جنيه م�ضرى

15252771711243021253�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية – منطقة حرة 
 Citadel Capital for International Investments Ltd�176219906250208876

Fund Project203591125188018
Forestry Project--2400624

Mammoth Project--7658206
17035329881528476977الإجمايل

)33015508(--الإ�سمحلل فى القيمة
17035329881495461469ال�سايف

أصول ثابتة  .13
 مبانى 

و�إن�ضاء�ت
 �أجهزة 

حا�ضب �آىل
�أثاث ومفرو�ضات 
و�أجهزة كهربائية 

ومعد�ت

�لإجماىل�ضيار�ت

جنيه م�ضرىجنيه م�ضرىجنيه م�ضرىجنيه م�ضرىجنيه م�ضرى
3374236875112512239600253980064189421التكلفة فى 2011/1/1
692365--297224395141--الإ�سافات خلل العام

3374236878084752279114353980064881786اإجمايل التكلفة فى 2011/12/31
674847360365921932406139360432502730جممع الإهلك فى 2011/1/1

1687120120517113615491293264383166اإهلك العام
843559372417632068561052293036885896جممع الإهلك فى 2011/12/31

�سافى القيمة الدفرتية للأ�سل فى 
2011/12/312530677556671221055331687027995890

�سافى القيمة الدفرتية للأ�سل فى 
2010/12/31269938951474659307194114619631686691

إستثمارات أخرى  .14

تتمثل الإ�ستثمارات الأخرى فى قيمة القرو�ص املمنوحة لل�سركات التابعة وال�سقيقة التالية:

2011/12/31
جنيه م�ضرى

2010/12/31
جنيه م�ضرى

313082482--ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة *
*Seqouia Willow Investments Ltd� 362094225�سركة--

5810709371506264ال�سركة املتحدة للم�سابك**
420201318384588746الر�سيد

*  قامت ال�سركة باإبرام عقدى قر�ص م�ساند لل�سركة الوطنية للتنمية والتجارة - اإحدى ال�سركات ال�سقيقة بن�سبة 44.47% - بتاريخ 28 دي�سمرب 2009 ، 
21 �سبتمرب 2010 وذلك مببلغ 630 968 40 دولر اأمريكى و887 064 8 دولر اأمريكى على التواىل على اأن تكون مدة العقدين خم�ص �سنوات وي�ستحق 
اأ�سل القر�سني والفوائد فى نهاية مدة العقدين ، ويتم اإحت�ساب عائد مركب بواقع 11.5% �سنويًا وطبقًا ل�سروط العقدين يحق لل�سركة حتويل قيمة 
القرو�ص بالإ�سافة للفائدة اإىل زيادة فى اأ�سهم راأ�ص مال ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة فى نهاية مدة العقدين على اأن تكون الزيادة بالقيمة 

الإ�سمية�
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وتتمثل ال�سمانات يف قيام ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة برهن عدد من اأ�سهم �سركاتها التابعة التالية ل�سالح ال�سركة رهنًا حيازيًا ل�سمان 
اأ�سل القر�ص :

000 050 41 �سهم  �سركة اأ�سيك للأ�سمنت 
900 899 �سهم  الـ�سركة العربية ال�سـوي�ســرية للهند�سة 

وقد قامت ال�سركة بتاريخ 10 يناير 2011 بتحويل كامل قيمة القرو�ص بالإ�سافة اإىل الفوائد امل�ستحقة على ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة 
اإىل اإحدى �سركاتها التابعة بن�سبة 100% �سركة�Seqouia Willow Investments Ltd على اأن يكون ذلك بنف�ص �سروط العقود الأ�سلية املربمة 
مع ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة ، وتبلغ قيمة القر�سني فى 31 دي�سمرب 2011 مبلغ 60276705 دولر اأمريكى )مبا يعادل362094225 
جنيه م�سرى( مقابل مبلغ 54048697 دولر اأمريكى )مبا يعادل 313082482جنيه م�سرى فى 31 دي�سمرب 2010) مت�سمنًا فوائد م�ستحقة 
من بداية العقد مببلغ 11243186 دولر اأمريكى )بـما يعادل67540070  جنيه م�سرى فى 31 دي�سمرب 2011( مقابل 5015180 دولر اأمريكى 

)مبا يعادل 29050932 جنيه م�سرى فى 31 دي�سمرب 2010(�

 Seqouia Willow� �سركة  على  امل�ستحقة  الفوائد  اإىل  بالإ�سافة  القرو�ص  قيمة  كامل  بتحويل   2012 فرباير   1 بتاريخ  ال�سركة  قامت  وقد 
الوطنية  ال�سركة  مع  املربمة  الأ�سلية  العقود  �سروط  بنف�ص  يكون ذلك  اأن  على   ، والتجارة  للتنمية  الوطنية  ال�سركة  اإىل   Investments Ltd

للتنمية والتجارة�

**  قامت ال�سركة باإبرام عقد قر�ص م�ساند لل�سركة املتحدة للم�سابك - اإحدى ال�سركات ال�سقيقة بن�سبة 29،29% - بتاريخ 2 يونيه 2010 وذلك 
بقيمة 11563187 دولر اأمريكى على اأن تكون مدة العقد ثلث �سنوات وي�ستحق اأ�سل القر�ص والفوائد فى نهاية مدة العقد ، ويتم اإحت�ساب 
عائد مركب بواقع 11.5% �سنويًا وطبقًا ل�سروط العقد يحق لل�سركة حتويل قيمة القر�ص بالإ�سافة للفائدة اإىل زيادة  فى اأ�سهم راأ�ص مال 
ال�سركة املتحدة للم�سابك فى نهاية مدة العقد على اأن تكون الزيادة بالقيمة الإ�سمية ، وتتمثل ال�سمانات يف قيام ال�سركة املتحدة للم�سابك 

برهن اأ�سهم �سركة العامرية للمعادن التابعة لها بن�سبة  99.72 % رهنًا حيازيًا من الدرجة الأوىل ل�سمان اأ�سل القر�ص �

وقد قامت ال�سركة خلل العام بتحويل مبلغ 3995518 دولر اأمريكى من اأ�سل القر�ص )مبا يعادل 23254510 جنيه م�سرى( بالإ�سافة اإىل 
فوائد مببلغ 407 230 دولر اأمريكى )مبا يعادل 1340968 جنيه م�سرى( وذلك ل�سالح �سركة Financial Holding International )اإحدى 
م�ساهمى ال�سركة املتحدة للم�سابك( وكذلك �سداد مبلغ 357406 دولر اأمريكى )مبا يعادل 2072400 جنيه م�سرى( كم�ساهمة اإ�سافية فى 
القر�ص لـي�سبح ر�سيد القــر�ص 9672908 دولر اأمريكى )مبا يادل58107093 جنيه م�سرى فى 31 دي�سمرب 2011( مقابــــــل 12344416 
دولر اأمريكى )مبا يعادل 71506264 جنيه م�سرى فى 31 دي�سمرب 2010( مت�سمـنًا فوائد م�ستحقة من بداية العقد مببلغ 1542808 دولر 
اأمريكى )مبا يعادل 9267956 جنيه م�سرى فى 31 دي�سمرب 2011( مقابل 229 781 دولر اأمريكي )مبا يعـادل 347 525 4 جنيه م�سرى 

فى31 دي�سمرب 2010(�

بتاريخ 9 يناير 2012 قرر جمل�ص اإدارة ال�سركة املتحدة للم�سابك حتويل عقد القر�ص القابل للتحويل لأ�سهم اإىل ح�ساب جاري كقر�ص م�ساند 
ي�سدد على ع�سرة �سنوات بفائدة 6% �سنوًيا�

الضريبة المؤجلة  .15
2011/12/31
جنيه م�ضرى

2010/12/31
جنيه م�ضرى

17593851718309اإهلك اأ�سول ثابتة 
لدى ال�سركة خ�سائر �سريبية مرحلة ومل يتم اإثبات الأ�سول ال�سريبية املوؤجلة املتعلقة بها نظرًا لعدم توافر درجة منا�سبة للتاأكد من وجود 

اأرباح �سريبية م�ستقبلية ميكن من خللها الإ�ستفادة من هذه الأ�سول�
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رأس المال  .16
• ٌحدد راأ�ص مال ال�سركة املرخ�ص به مببلغ 6 مليار جنيه م�سري وراأ�ص املال امل�سدر واملدفوع 000 125 308 3 جنيه م�سري )ثلثة مليار 	

وثلثمائة وثماين مليون ومائة وخم�سة وع�سرون األف جنيهًا م�سريًا( موزع على 000 625 661 �سهم منها عدد 750 218 496 �سهم عادى 
و250 406 165 �سهم ممتاز وذلك بقيمة اإ�سمية 5 جنيه م�سرى�

• قررت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 3 اأغ�سط�ص 2011 زيادة راأ�ص املال امل�سدر من 000 125 308 3 جنيه م�سري )ثلثة 	
األف جنيهًا م�سريًا( اإىل 000 125 358 4 جنيه م�سري )اأربعة مليار وثلثمائة  مليار وثلثمائة وثماين مليون ومائة وخم�سة وع�سرون 
وثمانى وخم�سون مليون ومائة وخم�سة وع�سرون األف جنيهًا م�سريًا( وذلك بزيادة قدرها 000 000 050 1 جنيه م�سري )مليار وخم�سون 
بعد  الأ�سهم  اإجمايل عدد  لي�سبح  اإ�سمية قدرهـا 5 جنيه م�سري  بقيمة  �سـهم  اإ�سدار 000 000 210  مليون جنيهًا م�سريًا( عن طريق 
الزيادة000 625 871 �سهم منها عدد 750 718 653 �سهم عادي و217906250 �سهم ممتاز وقد مت �سداد كامل قيمة الزيادة خلل �سهر 

اأكتوبر 2011 وقد مت التاأ�سري بتلك الزيادة يف ال�سجل التجاري بتاريخ 23 اأكتوبر 2011� 
• اأ�سعاف حق الت�سويت املقرر لل�سهم العادي على قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية وذلك 	 يتميز ال�سهم املمتاز باأن له ثلثة 

طبقًا لقرار اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة واملنعقدة بتاريخ 12 مايو 2008 وكذلك الفقرة رقم )3( من املادة رقم )18( من النظام 
الأ�سا�سي لل�سركة ، وهذه الأ�سهم املمتازة مملوكة بالكامل ل�سركة �Citadel Capital Partners Ltd امل�ساهم الرئي�سي بال�سركة �

ويتمثل م�ساهمي ال�سركة فيما يلي:
�لن�ضبة�إ�ضم �مل�ضاهم

�لقيمةعدد �لأ�ضهم%
باجلنيه م�ضرى

Citadel Capital Partners Ltd�28.232460272201230136100
15.16132100000660500000�سليمان بن عبداملح�سن بن عبداهلل اأبامني

7.7267318565336592825�سركة الإمارات الدولية للإ�ستثمار
48.894261792152130896075م�ساهمون اآخرون

1008716250004358125000

قروض طويلة األجل  .17
قامت ال�سركة بتاريخ 15 مايو 2008 باإبرام عقد قر�ص طويل الأجل مدته 5 �سنوات مع جمموعة من البنوك )تتمثل فى البنك العربي الأفريقى 
الدوىل وبنك قناة ال�سوي�ص وبنك م�سر وبنك برييو�ص ومورجن �ستانلى بنك و�سيتي بنك لندن - البنك املدير( يتم مبقت�ساه منح ال�سركة 
قر�ص مببلغ 200 مليون دولر اأمريكي)150 مليون دولر اأمريكي غري قابل للإلغاء و50 مليون دولر اأمريكي قابل للإلغاء( ، ب�سعر عائد متغري 

)2.5%+�سعر الليبور( اأول ثلث �سنوات و)2.75%+�سعر الليبور( اأخر �سنتان�
على اأن يتم �سداده على ثلث مراحل:

• املرحلة الأويل 10% بعد مرور ثلث �سنوات�	
• املرحلة الثانية 20% يف نهاية ال�سنة الرابعة �	
• املرحلة الثالثة 70% يف نهاية مدة القر�ص �	

وقد قامت ال�سركة باحل�سول على 191064225 دولر اأمريكي من التمويل املمنوح لها حتى31 مار�ص 2011 ومت �سداد ق�سط املرحلة الأوىل 
امل�ستحق فى 15 مـايو 2011 مببلغ 19106422 دولر اأمريكى لي�سبح ر�سيد القر�ص 171957803 دولر اأمريكى )املعادل ملبلغ1032984912 
جنيه م�سرى فى 31 دي�سمرب 2011 )مقابل مبلغ 166064225 دولر اأمريكى )املعادل ملبلغ 961943630 جنيه م�سرى فى 31 دي�سمرب 2010( 
ويبلغ الق�سط املتداول مبلغ 35 مليون دولر اأمريكي )املعادل ملبلغ 210252000 جنيه م�سري يف31 دي�سمرب 2011( مقابل مبلغ 16606423 

دولر اأمريكى )املعادل ملبلغ 96194363 جنيه م�سرى فى 31 دي�سمرب 2010(�

وقد بلغت قيمة الفوائد املحملة على قائمة الدخل خلل العام مبلغ 72982183 جنيه م�سرى - اإي�ساح رقم )19(�

عقود تغطية خماطر مبادلة �سعر الفائدة
قامت ال�سركة بتاريخ 15 مايو2008 باإبرام عقد تغطية خماطر اإرتفاع �سعر الفائدة مع �سيتي بنك - لندن يتم مبقت�ساه تثبيت �سعر الليبور 
على القر�ص مبعدل فائدة قدره 4.195% وذلك على قيمة ما يوازى 50% من املبلغ امل�ستخدم من اجلزء الغري قابل للإلغاء من قيمة القر�ص 
وذلك طبقًا ل�سروط القر�ص املمنوح� وطبقًا لل�سيا�سة املحا�سبية رقم )3-12( يتم الإعرتاف بالتكاليف اخلا�سة بهذا العقد �سمن بند تكلفة 

التمويل  اإي�ساح رقم )19( �
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قامت ال�سركة بتاريخ 1 فرباير 2012 باإبرام عقد قر�ص طويل الأجل مببلغ 325 مليون دولر اأمريكي مع جمموعة �سيتي بنك - البنك املدير- 
وجمموعة اأخرى من البنوك )تتمثل يف البنك العربي الأفريقي الدويل وامل�سرف العربي الدويل وبنك القاهرة وبنك م�سر وبنك برييو�ص( 
وب�سمان موؤ�س�سة اأوفر�سيز برايفت اإنف�ستمنت كوربري�سن OPIC بغر�ص اإعادة متويل املديونيات القائمة وكذلك التو�سع يف اإ�ستثمارات ال�سركة� 

على اأن يكون مبلغ القر�ص مق�سم اإىل ثلثة �سرائح :

• ال�سريحة الأوىل : مبلغ 175 مليون دولر اأمريكي غري قابلة للإلغاء ب�سعر عائد متغري )4،25%+�سعر الليبور( ملدة 5 �سنوات تبداأ من تاريخ 	
العقد وت�سدد على خم�سة اأق�ساط �سنوية مت�ساوية القيمة �

• ال�سريحة الثانية : مبلغ 125 مليون دولر اأمريكي غري قابلة للإلغاء ب�سعر عائد ثابت )3،9%+�سعر الليبور فى تاريخ ال�سحب( ملدة 10 �سنوات 	
تبداأ من تاريخ العقد وت�سدد على ت�سعة اأق�ساط �سنوية مت�ساوية القيمة مع فرتة �سماح �سنة �

• ال�سريحة الثالثة : مبلغ 25 مليون دولر اأمريكي غري قابلة للإلغاء ب�سعر عائد ثابت )3،9%+�سعر الليبور فى تاريخ ال�سحب( يحق لل�سركة 	
اإ�ستخدامها يف خلل ثلث �سنوات من تاريخ العقد وت�سدد على ت�سعة اأق�ساط �سنوية مت�ساوية القيمة تبداأ من تاريخ ال�سحب مع فرتة �سماح 

�سنة �
على اأن تكون مواعيد �سداد الأق�ساط يف 20 دي�سمرب من كل عام�

وذلك ب�سمان ما يلى:

عقد رهن من الدرجة الأوىل للأ�سهم اململوكة لل�سركة فى ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة�� 1
عقد رهن من الدرجة الأوىل للأ�سهم اململوكة لل�سركة يف ال�سركة الدولية لإ�ست�سارات التعدين�� 2
عقد رهن من الدرجة الأوىل للأ�سهم اململوكة لل�سركة يف ال�سركة املتحدة للم�سابك�� 3
عقد رهن من الدرجة الأوىل لأ�سهم �سركة �Citadel Capital Ltd �سركة تابعة ل�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية�� 4
عقد رهن من الدرجة الأوىل لإ�ستثمارات �سركة �Citadel Capital Ltd)�سركة تابعة ل�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية( فى � 5

ال�سركات التالية:

�Orient Investments Properties Ltd -
 �Logria Holding Ltd -

�Golden Crescent Investments Ltd -
 �Falcon Agriculture Investments Ltd -

 �Silverstone Capital Investment Ltd -
�Mena Glass Ltd  -

 Mena Home Furnishings Mall -
�Valencia Trading Holding Ltd -

�Andalusia Trading Investments Ltd -
�Citadel Capital Transportation Opportunities Ltd -

Lotus Alliance Limited -
�Citadel Capital Financing Corp -
Grandview Investment Holding -

Africa Railways Holding -
- �سركة القلعة لرتويج الإ�ستثمارات

أرباح بيع إستثمارات مالية  .18
عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف

2011/12/312010/12/31
جنيه م�ضرىجنيه م�ضرى

25815740--اأرباح بيع اإ�ستثمارات مالية فى �سركات تابعة و�سقيقة
2402486--اأرباح بيع اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

28218226--الإجماىل
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تكلفة التمويل  .19
عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف

2011/12/312010/12/31
جنيه م�ضرىجنيه م�ضرى

6140916365552113فوائد دائنة *
)70140611()72982183(فوائد مدينة**

)8699711(519956فروق تقييم عملة
)13288209()11053064(ال�سافى

* اإي�ساح رقم )2-23(�
** اإي�ساح رقم )17(�

اإلضمحالل فى قيمة األصول   .20
عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف

2011/12/312010/12/31
جنيه م�ضرىجنيه م�ضرى

 Fund Project--)22956678(
 Forestry Project--)2400624(

Mammoth Project--)7658206(
--)33015508(

الإ�سمحلل يف امل�ستحق على الأطراف ذات العلقة
Golden Crescent Investments Ltd� 7101237)6847554(

 Citadel Capital Financing Corp� 5996099)27554865(
)5000000(--�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية - منطقة حرة 
Citadel Capital for International Investments Ltd�--)11375707(

 Logria Holding Ltd�--)31881898(
13097336)82660024(

)115675532(13097336الإجماىل

نصيب السهم في الخسائر  .21
عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف

2011/12/312010/12/31
جنيه م�ضرىجنيه م�ضرى

)298325013()110130283(�سافى خ�سائر العام
702474315661625000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم

)0.45()0.16(ن�سيب ال�سهم فى اخل�سائر 
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تسويات إلحتساب السعر الفعلى لضريبة الدخل  .22
2010/12/31 2011/12/31
جنيه م�ضرى جنيه م�ضرى

)298689782( )110171359( �سافى اخل�سائر قبل ال�سريبة
: ت�سويات �سريبية

173556329 16300000 تاأثري املخ�س�سات
115675532 )13097336( تاأثري الإ�سمحلل فى قيمة الأ�سول

3468243 664784 اأ�سول ثابتة )فرق الإهلك ال�سريبي(
)9575740( -- اإعفاءات �سريبية

16882076 -- تاأثري اإحتياطى تغطية خماطر عقود مبادلة �سعر الفائدة
2014855 -- مبالغ غري قابلة للخ�سم

3331513 )106303911( �سافى الوعاء ال�سريبي
%20 %20 �سعر ال�سريبة

666303 -- ال�سريبة من واقع الإقرار ال�سريبى

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .23

تتعامل ال�سركة مع الأطراف ذات العلقة على نف�ص الأ�س�ص التي تتعامل بها مع الغري وتتمثل املعاملت مع الأطراف ذات العلقة فيما يلي:

أتعاب إستشارات   23.1
يتمثل بند اأتعاب اإ�ست�سارات الظاهر بقائمة الدخل يف قيمة اأتعاب الإ�ست�سارات املُقدمة من ال�سركة لبع�ص الأطراف ذو العلقة وفقًا 

للعقود املربمة معهم كما يلى:

 �لأتعاب �مل�ضتحقة
طبقاً للعقود �ملربمة

�لأتعاب �ملعرتف بها

عن �ل�ضنة �ملالية 
�ملنتهية يف

عن �ل�ضنة �ملالية 
�ملنتهية يف

2011/12/312011/12/312010/12/31
جنيه م�ضرىجنيه م�ضرىجنيه م�ضرى�ل�ضركة

Mena Glass Ltd�449527444952744188534
Mena Home Furnishings Mall519793851979384727139

 Citadel Capital Transportation�
Opportunities Ltd129558912955894931759

Falcon Agriculture Investments Ltd�146730391467303913218466
Golden Crescent Investments Ltd�693318969331896523485
Orient Investment properties Ltd�9455941945594110558922

Sphinx Glass Ltd�475062047506204495820
146431571464315714197114�سركة اأ�سيك للأ�سمنت

Silverstone Capital Investment Ltd�213801721380171724866
 Citadel Capital Transportation�

Opportunities ll Ltd58964435896443738666
*Logria Holding Ltd�36637318--35230667

10611652569479207100535438الإجمايل
*  مل تقم ال�سركة بالإعرتاف باأتعاب الإ�ست�سارات اخلا�سة بهذه ال�سركة وفقًا للعقد املربم معها وذلك لعدم توافر �سروط حتققها 

وحت�سيلها�
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فوائد دائنة  23.2
اإي�ساح رقم )19( مبلغ 59476328 جنيه م�سرى قيمة فوائد م�ستحقة على بع�ص  – تكلفة التمويل-  يت�سمن بند الفوائد الدائنة 

الأطراف ذات العلقة وفقًا للعقود املربمة معهم كما يلى :

عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف
2011/12/312010/12/31

جنيه م�ضرىجنيه م�ضرى�ل�ضركة
Seqouia Willow Investments Ltd� 36987665�سركة--

30626472--ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة
78531514425586ال�سركة املتحدة للم�سابك

1168287425235222�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية - منطقة حرة
Citadel Capital for International Investments Ltd�29526384231010

5947632864518290الإجمايل

إيرادات تشغيلية أخرى   23.3
يتمثل بند اإيرادات ت�سغيلية اأخرى الظاهر بقائمة الدخل فيما يلى:

23.3.1  قيمة امل�ستحق على ال�سركات التابعة التالية وذلك نظري حتمل ال�سركة لكافة النفقات املبا�سرة والغري مبا�سرة ال�سابقة لبدء 
ت�سغيل هذه ال�سركات وهى كما يلى :

عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف
2011/12/312010/12/31

جنيه م�ضرىجنيه م�ضرى�ل�ضركة
Citadel Capital Financing Corp�--17626600

Eco-Logic Ltd� 10070736--�سركة
Valencia Trading Holding Ltd� 8516850--�سركة

36214186--الإجمايل

23.3.2  قيمة اأتعاب الإدارة امل�ستحقة على �سركة �Citadel Capital Financing Corp مببلغ 375 700 19 جنيه م�سرى وذلك وفقًا 
للعقد املـربم معها عن ال�سنة املالية املنتهية فى 31 دي�سمرب 2010�

– ال�سركة الوطنية  اأ�سول ثابتة فى قيمة الأرباح الناجتة عن بيع الأر�ص اململوكة لل�سركة لإحدى �سركاتها التابعة  اأرباح بيع  23.4  تتمثل 
للإ�ستثمار ال�سياحي والعقاري – وذلك كما يلي :

عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف
2011/12/312010/12/31
جنيه م�ضرىجنيه م�ضرى

36000000--القيمة البيعية للأر�ص
)24000000(--التكلفة الدفرتية للأر�ص

)1800000(--م�سروفات وعمولت بيعية
10200000--ال�سافى
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الموقف الضريبي  .24
ال�سريبة على اأرباح �سركات الأموال

-  قامت ال�سركة بتقدمي الإقرارت ال�سريبية عن ال�سنوات املالية من 2005 حتى 2010 طبقًا لأحكام قانون �سرائب رقم )91( ل�سنة 2005، 
ومل يتم فح�ص ح�سابات ال�سركة بعد�

اأ�سدر املجل�ص الأعلى للقوات امل�سلحة مر�سوم بقانون رقم 51 ل�سنة 2011 بتعديل بع�ص اأحكام قانون ال�سريبة على الدخل ال�سادر بالقانون 
رقم 91 ل�سنة 2005 حيث مت تعديل املادة )49/ الفقرة الأوىل ( كالتى:

يقرب وعاء ال�سريبة اإىل اأقرب ع�سرة جنيهات اأقل و يخ�سع لل�سريبة وفقا لل�سريحتني الأتيتني :

- ال�سريحة الأوىل : حتى ع�سرة مليني جنيه ب�سعر %20�
- ال�سريحة الثانية : اأكرث من ع�سرة مليني جنيه ب�سعر %25�

وذلك بدل من اإخ�ساع كامل الوعاء ل�سعر %20�

ال�سريبة على املرتبات
تقوم ال�سركة باإ�ستقطاع ال�سريبة على املرتبات وفقًا لأحكام قانون ال�سرائب على الدخل رقم 91 ل�سنة 2005، وقد مت فح�ص دفاتر ال�سركة 

للفرتة منذ التاأ�سي�ص وحتى 2009/12/31 ومل تقم امل�سلحة باإخطار ال�سركة بنتيجة الفح�ص بعد�

�سريبة الدمغة
مت الفح�ص والربط النهائي للفرتة منذ تاأ�سي�ص ال�سركة وحتى 2006/7/31 وقامت ال�سركة ب�سداد امل�ستحق عليها وذلك وفقًا لقرار اللجنة 

الداخلية للم�سلحة وبالن�سبة للفرتة من 2006/8/1 وحتى 2010/12/31 مت الفح�ص واإحالة اخللف اإىل اللجنة الداخلية باملاأمورية

نظام اخل�سم والتح�سيل حتت ح�ساب ال�سريبة 
تقوم ال�سركة بتطبيق اأحكام اخل�سم حتت ح�ساب ال�سريبة على تعاملتها مع اأ�سخا�ص القطاع اخلا�ص وفقًا لأحكام قانون ال�سرائب على 

الدخل رقم 91 ل�سنة 2005 ومل يتم الفح�ص بعد�

مصروفات إدارية وعمومية  .25
عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف 

2011/12/312010/12/31
جنيه م�ضرىجنيه م�ضرى

102805520113739692اأجور ومرتبات وما فى حكمها
267457955595814م�سروفات اإ�ست�سارات

815226511078865م�سروفات دعاية واإعلن وعلقات عامة
727762623393259م�سروفات �سفر واإقامه واإنتقالت

1603046628608934م�سروفات اأخرى
161011672182416564الإجماىل

أتعاب اإلدارة  .26
�سركة  مع  الإدارة  عقد  على  املوافقة   2008 مايو   12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  لل�سركة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  قررت 
 Citadel Capital Partners� امل�ساهم الرئي�سي بال�سركة بن�سبة 28.23%( والذي ين�ص على قيام �سركة( Citadel Capital Partners Ltd�
Ltd باأعمال الإدارة مقابل ح�سولها على ن�سبة 10% من اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية والقابلة للتوزيع وقد بلغت اأتعاب الإدارة –ل �سئ- عن 

ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 وكذا 31 دي�سمرب 2010�
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نظام إثابة وتحفيز العاملين  .27
• قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة بتاريخ 20 فرباير 2008 املوافقة على اإ�سافة مادة جديدة للنظام الأ�سا�سي جتيز تطبيق نظام 	

اأو اأكرث لإثابة وحتفيز العاملني واملديرين واأع�ساء جمل�ص الإدارة التنفيذيني )ESOP( وذلك وفقًا لأحكام القرار رقم )282( ل�سنة 2005 
بتعديل بع�ص اأحكام اللئحة التنفيذية لقانون ال�سركات رقم )159( ل�سنة 1981 ، 

• وقد مت موافقة الهيئة العامة ل�سوق املال على النظام بتاريخ22 يونيه 2008 ، ومل يتم بعد البدء فى تطبيق هذا النظام�	

إلتزامات وإرتباطات  .28
تكفل ال�سركة بع�ص ال�سركات ذات العلقة مقابل القرو�ص والت�سهيلت الإئتمانية التى حت�سل عليها تلك ال�سركات من البنوك�

األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها  .29
تتمثل الأدوات املالية لل�سركة يف الأ�سول والإلتزامات املالية ، وتت�سمن الأ�سول املالية اأر�سدة النقدية واملدينون ، كما تت�سمن الإلتزامات املالية 
الدائنون ، ويت�سمن اإي�ساح رقم )3( من الإي�ساحات املتممة للقوائم املالية ال�سيا�سات املحا�سبية ب�ساأن اأ�س�ص اإثبات وقيا�ص اأهم الأدوات املالية 

وما يرتبط بها من اإيرادات وم�سروفات�

وفيما يلي اأهم املخاطر املتعلقة بتلك الأدوات املالية واأهم ال�سيا�سات والإجراءات التي تتبعها ال�سركة خلف�ص اأثر تلك املخاطر:

خطر اإلئتمان  29.1
هو اخلطر املتمثل فى عدم قدرة طرف على الوفاء باإلتزاماته مما يت�سبب فى اإحلاق خ�سارة مالية لطرف اأخر� تت�سمن الأ�سول املالية 
لل�سركة املعر�سة لذلك اخلطر الأر�سدة امل�ستحقة على الأطراف ذات العلقة  ويتم اإجراء نظم رقابية م�سددة على الإئتمان وحتمل 
مبعدل منا�سب من خ�سائر الإ�سمحلل ، وتدير ال�سركة اخلطر النا�سئ عن الأ�سول املالية جديدة بدرا�سة دقيقة لقيم هذه الأ�سول�

خطر السيولة  29.2
يتمثل خطر ال�سيولة فى العوامل التى قد توؤثر على قدرة ال�سركة على �سداد جزء اأو كل من اإلتزاماتها، وطبقًا ل�سيا�سة ال�سركة يتم 

الإحتفاظ بال�سيولة املنا�سبة ملواجهة اإلتزامات ال�سركة اجلارية مبا يوؤثر على تخفي�ص ذلك اخلطر للحد الأدنى�

خطر العمالت األجنبية  29.3
بالعملت  واملقبو�سات  املدفوعات  على  يوؤثر  والذى  الأجنبية  العملت  اأ�سعار  فى  التغريات  فى  الأجنبية  العملت  خطر  -  يتمثل 
النقدية  الطبيعة  ذات  والإلتزامات  الأ�سول  قيمة  بلغت  وقد  الأجنبية  بالعملت  والإلتزامات  الأ�سول  تقييم  وكذلك  الأجنبية 
بالعملت الأجنبية فى تاريخ امليزانية ما يعادل مبلغ 1105943566 جنيه م�سرى ، 1071423780 جنيه مـ�سرى على التواىل ، 

وفيما يلى بيان �سافى اأر�سدة العملت الأجنبية فى تاريخ امليزانية:

فائ�س جنيه م�ضرى �لعمالت �لأجنبية
28283007دولر اأمريكى

6236779 يورو

-  وكما هو وارد بالإي�ساح رقم )3.1( ترجمة املعاملت بالعملت الأجنبية ، فقد مت تقييم اأر�سدة الأ�سول والإلتزامات بالعملت 
الأجنبية املو�سحة اأعله باإ�ستخدام ال�سعر ال�سائد فى تاريخ امليزانية�

القيمة العادلة لألدوات المالية  29.4
طبقًا لأ�س�ص التقييم املتبعة فى تقييم اأ�ســول واإلتزامات ال�سركة والواردة بالإي�ساحات املتممة للقوائم املالية ، فاإن القيمة العادلة 

للأدوات املالية ل تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفرتية فى تاريخ امليزانية�

مخاطر معدالت الفائدة  29.5
تعترب اإيرادات ال�سركة وتدفقاتها النقدية من الن�ساط م�ستقلة ب�سورة جوهرية عن التغريات فى املعدلت ال�سوقية للفائدة، وطبقًا 
اأحيانًا بالقرتا�ص باأ�سعار فائدة متغرية مما ينتج عنه جمال للتعر�ص ملخاطر التغريات فى معدلت  لظروف ال�سوق تقوم ال�سركة 

الفائدة�
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مكتب القلعة يف �شرق اأفريقيا
كرمي �شادق
الع�شو املنتدب

مكتب القلعة يف اجلزائر
عالء العفيفي
الع�شو املنتدب

ق�شم علقات امل�شتثمرين الإقليميني
حممد عبد الاله
الع�شو املنتدب

ق�شم علقات امل�ؤ�ش�شات الدولية
�شتيفن مريف
الع�شو املنتدب

ق�شم علقات امل�شاهمني
عمرو القا�شي
رئي�ص عالقات امل�شتثمرين

 ق�شم الت�شالت واله�ية امل�ؤ�ش�شية
غادة حموده
رئي�ص قطاع الت�شالت والهوية املوؤ�ش�شية

ق�شم العلقات احلك�مية
حازم دكروري
رئي�ص العالقات احلكومية

ق�شم امل�ارد الب�شرية
اإيهاب رزق
رئي�ص املوارد الب�شرية

امل�شت�شار القان�ين
عمرو نامق
امل�شت�شار القانوين

دعم أصحاب 
المشروعات 

متناهية الصغر
�شاعدت �شركة تنمية يف متويل 

امل�شروعات متناهية ال�شغر لأكرث 
من 70 األف عميل من اأجل توفري 

فر�ص العمل اجلديدة يف كافة 
اأنحاء اجلمهورية.

توفير بدائل 
االستيراد

تدعم �شركة اأ�شيك لالأ�شمنت 
قطاع الإن�شاء املحلي عرب توفري 

مواد البناء عالية اجلودة كبديل 
لالعتماد على ال�شترياد.

توفير هواء أنظف
�شتقوم ال�شركة امل�شرية للتكرير 

باإنتاج اأنقى اأنواع ال�شولر يف العامل 
من اأجل تقليل انبعاثات ثاين اأك�شيد 

الكربيت يف م�شر مبعدل %30.

نحو مدن نظيفة
تقوم �شركة توازن بتدوير ومعاجلة 
املخلفات الزراعية واملنزلية لإنتاج 

الأ�شمدة من املخلفات الع�شوية 
بالإ�شافة اإىل اإنتاج بدائل الوقود 

وتوفري املنتجات البديلة.

حلول النقل البديلة
ت�شاعد نايل لوجي�شتيك�ص على 

تخفيف التكد�ص يف الطرق العامة 
وتقليل انبعاثات الغازات ال�شارة 

عرب تطوير منظومة النقل النهري 
للب�شائع وال�شحنات التجارية.

 تطوير منظومة 
الطاقة

تقوم �شركة طاقة عربية بتحويل 
ال�شيارات اإىل ا�شتخدام الغاز 

الطبيعي، وت�شاعد على تو�شيل الغاز 
الطبيعي اإىل اأكرث من 300 األف من�شاأة 

�شكنية ف�شاًل عن  توليد الطاقة 
الكهربائية للم�شروعاتال�شناعية.

أحدث تكنولوجيا
صناعة الزجاج

تقوم �شركة جال�ص ورك�ص باإنتاج 
اأف�شل اأنواع الزجاج امل�شطح 

املطابق للموا�شفات العاملية ليتم 
ا�شتخدامه يف جمالت عديدة.

غذاء صحي
وآمن

تقوم جمموعة جذور بتوفري اأجود 
املنتجات الزراعية، وهي اأكرب 

منتج للحليب الطازج وحتتل مكانة 
اإقليمية رائدة يف اإنتاج ال�شلع 

ال�شتهالكية الأ�شا�شية باملنطقة مثل  
احلالوة والطحينة.

سيارات أكثر أماًنا
حتتل ال�شركة املتحدة للم�شابك 

مكانة رائدة يف اأ�شواق الت�شدير، 
وتت�شدر �شناعة امل�شبوكات املعدنية 

وقطع الغيار ل�شوق ال�شيارات 
املحلي.
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