
للم�شروع املجتمعية  املميزات   
فيها  يقع  التي  م�شطرد  منطقة  يف  والبيئية  واالجتماعية  املعي�شية  االأو�شاع  حت�شني 

امل�شروع
�إليه  و�صلت  ما  �أحدث  با�صتخد�م  للتكرير  �مل�صرية  �ل�صركة  �صتقوم  	•
ت�صرتطها  �لتي  �لبيئية  �ملعايري  ��صتيفاء  �أجل  من  �ل�صناعة  تكنولوجيا 
�صلباً  توؤثر  لن  �مل�صروع  عمليات  �أن  من  للتاأكد  �لدولية  �لتمويل  موؤ�ص�صات 

�لبيئة.  على 
تدريب  مركز  يف  �ملحلي  �ملجتمع  �أبناء  من  �ملو�طن  بتدريب  �ل�صركة  قامت  	•
خر�طة،  فني  و100  حلام،  فني   420 تدريب  �لآن  حتى  مت  حيث  �للحام، 
للتكرير  �مل�صرية  �ل�صركة  �صاهمت  كما  كهرباء.  فني  و24  ميكانيكا  فني  و55 
�لكمبيوتر،  ��صتخد�م  على  �لن�صاء(  من  )�أغلبهم  مو�طن   68 تدريب  يف 
�أبناء  من  مو�طن   220 �إىل  �لالزمة  �لتاأهيلية  �لتدريبات  توفري  عن  ف�صاًل 
علًما   ،)ICDL( �لكمبيوتر  لقيادة  �لدولية  �لرخ�صة  على  للح�صول  �ملنطقة 
قامت  ذلك  �إىل  وبالإ�صافة  �لعدد.  هذه  ن�صف  من  �أكرث  مثلت  �لن�صاء  باأن 
فتاة  و30  �ملحمولة  �لهو�تف  �صيانة  مهار�ت  على  21 مو�طن  بتديب  �ل�صركة 

�خلياطة. فنون  على 
�ملحيطة  �ملنطقة  لهيكل  خريطة  �إعد�د  على  للتكرير  �مل�صرية  �ل�صركة  تعمل  	•
حتى  �ل�صرورية  �ملجتمعية  �لحتياجات  عن  تف�صيلية  ودر��صة  بامل�صروع 
�لثقافية  و�ملبادر�ت  �مل�صروعات  من  جمموعة  تنفيذ  عرب  تلبيتها  يت�صنى 

مبا  �لبد�ية  يف  �ملتتالية  �لتحديات  من  ملوجة  تعر�ض  للم�صروع  �ملايل  �لإقفال  تنفيذ 
 ،2011 عام  يف  يناير   25 وثورة   2008 عام  يف  �لعاملية  �ملالية  �لأزمة  تد�عيات  ذلك  يف 
�جلهات  �أحد  ت�صم  �لتي  �ليابان  يف  و�لت�صونامي  �ملدمر  �لزلز�ل  وقوع  �إىل  بالإ�صافة 
خم�ض  ��صتغرق  �لذي  �لأمر  �ليورو،  منطقة  �أزمة  و��صتمر�ر  �لرئي�صية،  �لتمويلية 

لتنفيذه. �ملتو��صل  و�لتخطيط  �لعمل  من  �صنو�ت 
ودعم  للتكرير يف �حلفاظ على حما�ض  �مل�صرية  و�ل�صركة  �لقلعة  �صركة  ويعد جناح 
�لع�صيبة،  �لفرتة  تلك  خالل  �مل�صروع  يف  �مل�صاهمني  و�مل�صتثمرين  �ملقر�صة  �جلهات 
�لتز�م  وكذلك  �مل�صروع  بها  يتمتع  �لتي  �جلذ�بة  �لقت�صادية  �ملميز�ت  على  �صهاًدة 

م�صر. يف  و�ل�صيا�صية  �لقت�صادية  �لتنمية  م�صرية  بدعم  �مل�صتثمرين 

التمويلية احللول   
حتظى  جذابة  ا�شتثمارية  خطة  تطوير  يتطلب  دوالر  مليار   3.7 بقيمة  م�شروع  تنفيذ 

الدويل اال�شتثمار  جمتمع  بتاأييد 
من  قوية  �صبكة  مع  �لتعاون  �أهمية  �إىل  مبكرة  مرحلة  يف  �لقلعة  �صركة  �لتفتت 
�لذ�تية،  مو�ردها  على  �لعتماد  جانب  �إىل  �ل�صامنة  و�جلهات  و�لبنوك  �مل�صتثمرين 
دولر.  مليار   3.7 �ل�صتثمارية  تكلفته  تبلغ  �لذي  �لعمالق  �مل�صروع  تنفيذ  �أجل  من 
�ملحليني  �مل�صتثمرين  �أبرز  من  متنوعة  جمموعة  ثقة  �كت�صاب  يف  �مل�صروع  جنح  وقد 
�لتمويل  وموؤ�ص�صات  �ل�صادر�ت  �ئتمان  وكالت  عن  ف�صاًل  و�لدوليني،  و�لإقليميني 

لتنموية. �
من  عملية  �أكرب  يف  للم�صروع  �لر�أ�صمالية  �ل�صتثمار�ت  بتوفري  �لقلعة  �صركة  قامت 
و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  م�صتوى  على  و�لأكرب   2007 عام  منذ  �مل�صري  بال�صوق  نوعها 
2012، حيث ح�صلت �ل�صركة �مل�صرية للتكرير  �أ�صهر من عام  �أول ت�صعة  �أفريقيا خالل 
�مل�صتثمرين  من  كبرية  جمموعة  مب�صاركة  للم�صروع  �لر�أ�صمايل  �لعن�صر  على 
و�صركة  للبرتول  قطر  و�صركة  للبرتول  �لعامة  �لهيئة  مثل  �ل�صتثمارية،  و�جلهات 
�إىل  بالإ�صافة  �خلليجي،  �لتعاون  وجمل�ض  م�صر  من  �مل�صتثمرين  من  وغريها  �لقلعة 
�لتمويل  موؤ�ص�صة  ومنها  �لعامل  حول  �لتنموية  �لتمويل  موؤ�ص�صات  �أبرز  من  جمموعة 
 DEG �لأملانية  �ل�صتثمار  وموؤ�ص�صة   FMO للتنمية  �لهولندية  و�ملوؤ�ص�صة   IFC �لدولية 

.InfraMed �إنفر�ميد  و�صندوق 
بف�صل  �لر�أ�صمايل  �لعن�صر  توفري  يف  للتكرير  �مل�صرية  �ل�صركة  جنحت  وقد 
�جلهات  و�لتز�م  �لقوي  �حلكومي  و�لدعم  �مل�صروع،  بها  يتميز  �لتي  �جلذ�بة  �لأ�ص�ض 
2011، غري  �ملايل يف مطلع عام  �لإقفال  لتنفيذ  �ل�صركة تخطط  كانت  �ملقر�صة، حيث 

.2010 �أغ�صط�ض  يف  دولر  مليار   2.6 بقيمة  قرو�ض  توفري حزمة  �أعلنت عن  �أنها 
ا  وقرو�صً �أمريكي،  دولر  مليار   2.35 بقيمة  �أولية  ا  قرو�صً �حلزمة  وت�صمنت 
�لأولية  �لقرو�ض  حزمة  يف  و�صارك  �أمريكي.  دولر  مليون   225 بقيمة  ثانوية 
�لدويل  للتعاون  �ليابان  بنك  وهي  �لعامل  حول  �لر�ئدة  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد 
كوريا  وبنك   ،)NEXI( و�ل�صتثمار  �ل�صادر�ت  لتاأمني  نيبون  وموؤ�ص�صة   ،)JBIC(
�لإفريقي  �لأوروبي )EIB(، و�لبنك  لل�صادر�ت و�لو�رد�ت )KEXIM(، وبنك �ل�صتثمار 

 .)AFDB للتنمية)
من  جزء  )وهي  �ليابانية   Mitsui & Co و�صركة  للتنمية  �لإفريقي  �لبنك  وقام 
�لتي  �لثانوية  �لقرو�ض  حزمة  بتقدمي  �مل�صروع(  ببناء  �صيقوم  �لذي  �ملقاولني  حتالف 

�أمريكي. دولر  مليون   225 قيمتها  تبلغ 

للم�شروع االقت�شادية  املميزات   
يف  وامل�شاهمة  جديدة،  عمل  فر�ص  وتوفري  ال�شوالر،  واردات  على  االعتماد  تقليل 

�شنوًيا  اأمريكي  دوالر  مليون   300 حوايل  وتوفري  م�شر،  يف  الطاقة  دعم  فاتورة  تقلي�ص 
مبا�شر ب�شكل  الدولة  خلزانة 

للقطاع  تابع  م�صروع  �أكرب  للتكرير  �مل�صرية  �ل�صركة  م�صروع  ميثل  	•
�أمريكي. دولر  مليار   3.7 ��صتثمارية  بتكلفة  م�صر  يف  �خلا�ض 

مليون   3.5 حو�يل  �إنتاج  عرب  �ل�صتري�د  مل�صكلة  �لعملية  �لبد�ئل  طرح  	•
و�رد�ت  من   %50 حو�يل  يعادل  ما  وهو  �لوقود  منتجات  من  �صنوًيا  طن 

�حلايل. �لوقت  يف  �ل�صولر 
�صكل  يف  �لدولة  خز�نة  �إىل  �صنوًيا  دولر  مليون   300 من  يقرب  ما  توفري  	•

للم�صروفات. وتوفري  �إير�د�ت 
�آلف  و9   8 بني  يرت�وح  وما  �مل�صروع  �فتتاح  عند  د�ئمة  وظيفة   700 توفري  	•

�لإن�صاء. مر�حل  �أثناء  عمل  فر�صة 

للم�شروع البيئية  املميزات   
العاملية الت�شنيع  معايري  الأحدث  وفًقا  البرتولية  املنتجات  وت�شنيع  الهواء  جودة  حت�شني 

منع  خالل  من  �لبيئي  �لأد�ء  تعزيز  يف  للتكرير  �مل�صرية  �ل�صرة  ت�صاهم  	•
 %29 خف�ض  �أو  �لهو�ء،  �إىل  �لكربيت  �أك�صيد  ثاين  من  طن  �ألف   93 �نبعاث 

م�صر. يف  �ليومية  �لكربيت  �أوك�صيد  ثاين  �نبعاثات  �إجمايل  من  تقريًبا 
�ملطابق  �ل�صولر  �إنتاج  يف  متخ�ص�ض  م�صري  تكرير  معمل  �أول  �إقامة  	•
�حتاد  ملو��صفات  �ملطابق  �لطائر�ت  ووقود   )Euro-V( �لأوروبية  للمو��صفات 

.)IATA( لنقل �جلوي �لدويل�
 naphthaو  reformate ت�صنيع  خالل  من  �مل�صري  �لإنتاج  معايري  حت�صني  	•
عايل  �لبنزين  لإنتاج  للبرتول  �لعامة  �مل�صرية  �لهيئة  مبعرفة  ومزجها 

�جلودة.
�صركة  يف  �لبيئي  �لأد�ء  لتح�صني  �ل�صتثمارية  �لرب�مج  من  �لعديد  تطبيق  	•
�لبيئية  �لآثار  وتخفي�ض  �لبرتول  لتكرير  �لقاهرة  و�صركة  �لبرتول  �أنابيب 

�لقاهرة. �صركة  لعمليات 

ق�شة جناح:

كيف متول م�شروع تكرير ناجح؟
الفر�شة  توظيف   

املنتجات  على  الطلب  زيادة  ت�شهد  بيئة  يف  ال�شئيلة  اال�شتثمارات  من  متتالية  عقود 
البيئية وامل�شكالت  التحديات  فيها  وتت�شاعد  البرتولية، 

�لبرتولية  للمنتجات  �مل�صتوردة  �لأ�صو�ق  �أكرب  من  و�حد  �إىل  �مل�صري  �ل�صوق  حتول 
يف  �ل�صعيفة  و�لتو�صعات  �ل�صئيلة  �ل�صتثمار�ت  من  متتالية  عقود  ب�صبب  �لعامل  يف 

بالدولة.  �لتكرير  م�صروعات 
باأنحاء  مو�قع  خم�صة  على  موزعة  تكرير  م�صروعات  ت�صعة  م�صر  متتلك 
يرجع  بينما   ،1973 عام  منذ  �إقامتها  مت  فقط  معامل  ثالثة  منها  �جلمهورية، 

.1913 عام  �إىل  �لدولة  تكرير يف  �أكرب معمل  ثاين  تاأ�صي�ض 
بد�أت  حيث  م�صر،  يف  تكرير  م�صروع  �أكرب  �لبرتول  لتكرير  �لقاهرة  �صركة  وتعد 
يومًيا.  برتول  برميل  �ألف   160 تبلغ  �إنتاجية  بطاقة   1969 عام  يف  �ل�صركة  عمليات 
�لتي  �ل�صعيد  وحمافظات  �لكربى  �لقاهرة  مدن  يف  �لطلب  بتغطية  �ل�صركة  وتقوم 
على  �لطلب  من  و%44  �ملحلي،  �ل�صوق  يف  �ملازوت  ��صتهالك  من   %65 جمتمعة  متثل 
�ملحلي،  �ل�صوق  قلب  يف  �لبرتول  لتكرير  �لقاهرة  �صركة  وتقع  �لدولة.  يف  �ل�صولر 
�إنتاج  �أن  غري  م�صر،  يف  �ملكررة  �لبرتولية  �ملنتجات  من   %20 حو�يل  �إنتاجها  وميثل 
�لتقنيات  على  �حل�صري  �لعتماد  نتيجة   %67 بن�صبة  �ملازوت  يف  ينح�صر  �ل�صركة 

�لعتيقة. و�لإنتاجية  �لفنية 
يف  تتمثل  فريدة  فر�صة  �مل�صتثمرين  من  وجمموعة  �لقلعة  �صركة  وجدت  وقد 
�ل�صولر  على  �لطلب  معدلت  يف  �ل�صريع  لالرتفاع  نظًر�  متطور  تكرير  معمل  �إقامة 
بقطاع  �ملرتقب  �لتحرير  توقعات  مع  بالتز�من  وذلك  باملعرو�ض،  مقارًنة  و�لبنزين 
�لإنتاج  وزيادة  �خلارج،  من  �ل�صتري�د  مل�صكلة  عملية  بد�ئل  لتوفري  �صعًيا  �لطاقة، 
�أمن  منظومة  يف  �لز�وية  حجر  باعتبارها  �لنظيفة  �لبرتولية  �ملنتجات  من  �ملحلي 

مب�صر. �لطاقة 

العملية احللول  اإيجاد   
للتكرير امل�شرية  ال�شركة 

�مل�صرية  �ل�صركة  لإن�صاء  �لالزمة  و�خلطط  �لت�صميمات  و�صع  �لقلعة  �صركة  بد�أت 
دعم  على  وجيزة  فرتة  غ�صون  يف  �ل�صركة  ح�صلت  حيث   ،2006 عام  �أو�خر  للتكرير 
على  بالإ�صر�ف  �ملخت�صة  �حلكومية  �جلهة  وهي  للبرتول،  �لعامة  �لهيئة  وتاأييد 

�مل�صرية. �لبرتول  وز�رة  رقابة  حتت  �لبرتولية  �ل�صناعات 
عرب  �ل�صتري�د  مل�صكلة  عملية  حلول  توفري  �إىل  للتكرير  �مل�صرية  �ل�صركة  تهدف 
�ملنتجات  ت�صنيع  �إمكانية  �أبرزها  �لفريدة،  �لتناف�صية  �ملميز�ت  من  جمموعة  توظيف 
�لقاهرة  �صركة  لدى  �ملتاحة  �لإنتاج  مدخالت  با�صتخد�م  �جلودة  عالية  �لبرتولية 
�لعامة  للهيئة  �لإنتاج  ببيع  للتكرير  �مل�صرية  �ل�صركة  و�صتقوم  �لبرتول.  لتكرير 
�ل�صتري�د.  بد�ئل  �أحد  باعتباره  �لعاملية  لالأ�صعار  وفقاً  �لأمريكي  بالدولر  للبرتول 
توظيف  �إىل  يهدف  جذ�ب  �أعمال  منوذج  بتطوير  للتكرير  �مل�صرية  �ل�صركة  وقامت 
�لت�صنيع  تقنيات  �أحدث  وتطبيق  �لتكرير  �صناعة  تكنولوجيا  �إليه  و�صلت  ما  �أحدث 
من  �لأنقى  �لوقود  وهو   )EURO-V( �لأوروبية  للمو��صفات  �ملطابق  �ل�صولر  لإنتاج 
على  �لعتماد  �لعملية خلف�ض  �حللول  �أحد  بذلك  �مل�صروع  �لعامل. وميثل  نوعه حول 
منع  خالل  من  �لبيئي  �لأد�ء  تعزيز  يف  م�صاهمته  عن  ف�صاًل  �لبرتولية،  �لو�رد�ت 

م�صر. يف  �لكربيت  �أك�صيد  ثاين  غاز  �نبعاثات 

التحديات مواجهة   
امل�شروع متويل  يف  اخلا�ص  القطاع  موؤ�ش�شات  وتاأييد  احلكومة  دعم  توظيف 

�مل�صرية  و��صع من �حلكومة  وتاأييد  �كت�صاب دعم  للتكرير يف  �مل�صرية  �ل�صركة  جنحت 
�أن  غري   ،2006 عام  يف  �لتخطيط  بد�ية  منذ  �لدولية  �خلا�ض  �لقطاع  وموؤ�ص�صات 

 املخطط العام مل�شروع ال�شركة امل�شرية للتكرير

SRU/TGTU (TKTI -Scope) 
( املوقع اخملطط )

 TANKAGE  AREA

SWS/ARU

NHT/CCR

 DHT/DEU

 FLARE  AREA

 MCB/IES - 001
HCU

HPU  (TKTI -Scope)
( املوقع اخملطط ) 

 UTILITY  AREA 

SS - 01

DCU

 WWT AREA
( املوقع اخملطط )

لإفادة  �ل�صباب  منتديات  تنظيم  ذلك  وي�صمل  و�لقت�صادية،  و�لجتماعية 
 500 ��صت�صاف قر�بة  �آلف �صاب، و�إقامة معر�ض �لوظائف �لذي   5 �أكرث من 
�ل�صركة  �لذي قامت  �ملر�أة  �إطالق برنامج متكني  �إىل جانب  �صركات،  فرد و7 
عن  ف�صاًل  �لن�صاء،  من  �ل�صغرية  �لأعمال  لأ�صحاب  منح  بتقدمي  خالله  من 

للن�صاء. �ملهني  �لتدريب  بر�مج  توفري 
حول  �لطلبة  لتثقيف  مد�ر�ض  خم�ض  يف  �لبيئية  �لتوعية  حمالت  �إطالق  	•

�لبيئية. �ملو�رد  على  و�حلفاظ  �لنظافة  �أهمية 
تلميذ   8.350 حلو�يل  منا�صبة  تعليمية  بيئة  لتوفري  مد�ر�ض  ثالث  جتديد  	•

�ملنطقة. �أبناء  من 

والتطورات امل�شتجدات  اأبرز   
التنفيذ مراحل  من  تقريًبا    %80 يبلغ  للتكرير  امل�شرية  ال�شركة  م�شروع 

لالإطار  وفقا  تقريًبا   %80 بن�صبة  للتكرير  �مل�صرية  �ل�صركة  م�صروع  تنفيذ  �كتمل 
�لزمني �مل�صتهدف لبدء �لن�صاط �لإنتاجي يف عام 2017، حيث مت موؤخًر� تركيب وحدة 
قطعة  �أكرب  وهي  طن،   1280 نحو  تزن  و�لتي  �ل�صنع  كورية  �لهيدروجيني  �لتك�صري 
�لهيدروجيني  �لتك�صري  وحدة  وتلعب  �لإطالق.  على  �مل�صرية  �ملو�نئ  تدخل  �إن�صائية 
�ملنتجات  من  للتكرير  �مل�صرية  �ل�صركة  �إنتاجية  وتعظيم  تنويع  يف  حمورًيا  دوًر� 
�لبرتولية �ملكررة، حيث تقوم هذه �لوحدة بتك�صري مدخالت �لإنتاج من �لزيت �لثقيل 
عالية  �لوقود  منتجات  ل�صتخال�ض  �لتفحيم  ووحدة  بالتفريغ  �لتقطري  برج  عرب 
�ل�صركة  وتو��صل  و�ل�صولر.  �لبنزين  وكذلك  �لنظيف  �لنفاثات  وقود  مثل  �جلودة 
يف  مبا  �ل�صوي�ض،  بخليج  �لأدبية  ميناء  من  �لثقيلة  �ملعد�ت  ��صتالم  للتكرير  �مل�صرية 

و�لتخزين. �لف�صل  وخز�نات  و�أوعية  �لتك�صري  ومعد�ت  �لكيماوية  �ملفاعالت  ذلك 
30% من  8200 عامل، منهم  �لوقت �حلايل نحو  باملوقع يف  �لعاملني  �إجمايل  ويبلغ 
�ملعارف  بنقل  حالًيا  للتكرير  �مل�صرية  �ل�صركة  وتقوم  بامل�صروع.  �ملحيطة  �ملنطقة  �أبناء 
و�خلرب�ت �إىل �آلف �لعاملني �مل�صريني من خالل تقدمي بر�مج �لتدريب �ملكثفة على 
عاملني  ي�صم  �مل�صروع  باأن  علًما  �لتكرير،  ا  و�أي�صً �لإن�صاء  مبجالت  �خلرب�ء  �أكفاأ  يد 

وغريها. و��صرت�ليا  �جلنوبية  وكوريا  و�أمريكا  م�صر  بينها  من  عديدة  جن�صيات  من 



حقائق اأ�شا�شية عن ال�شركة امل�شرية للتكرير
�لقاهرة، م�صراملقر الرئي�شي

اإجمايل اإنتاج الوقود وامل�شتقات البرتولية عالية 
4.2 مليون طن �صنوًيااجلودة

اإنتاج وقود ال�شوالر املطابق للموا�شفات االأوروبية 
)EURO V(2.3 مليون طن �صنوًيا

الوظائف وفر�ص العمل املتاحة
8-9 �آلف فر�صة عمل �أثناء مر�حل 
�لإن�صاء و700 وظيفة د�ئمة بعد 
�فتتاح �مل�صروع

2017املوعد املخطط لبدء العمليات
29.1%معدل خف�ص انبعاث ثاين اأك�شيد الكربيت يف م�شر *

50-60%معدل خف�ص واردات ال�شوالر يف م�شر*
2.6 مليار دولرقيمة حزمة القرو�ص

1.2 مليار دولر تقريًبااإجمايل اال�شتثمارات الراأ�شمالية
19%ح�شة �شركة القلعة يف امل�شروع

ال�شركة امل�شرية للتكرير هي اإحدى ال�شركات اال�شتثمارية التابعة ل�شركة القلعة

 �شركةالقلعة
 )CCAP.CA �مل�صرية  �لبور�صة  )كود  �لقلعة  �صركة 
و�لبنية  �لطاقة  ��صتثمار�ت  يف  ر�ئدة  �صركة  هي 
�لأ�صا�صية مب�صر و�أفريقيا، حيث تركز على قطاعات 
��صرت�تيجية تت�صمن �لطاقة، و�لأ�صمنت، و�لأغذية، 
�ملوقع  على  �ملعلومات  من  �ملزيد  و�لتعدين.  �للوجي�صتي،  و�لدعم  و�لنقل 

qalaaholdings.com  :لإليكرتوين�

للتكرير امل�شرية  ال�شركة 
تعمل �صركة �لقلعة على تطوير م�صروع �ل�صركة �مل�صرية للتكرير بتكلفة ��صتثمارية 
قدرها 3.7 مليار دولر �أمريكي. و�صتقوم �ل�صركة �مل�صرية للتكرير باإنتاج 4.2 مليون 
طن �صنوًيا من �ملنتجات �لبرتولية عالية �جلودة و�لقيمة، ت�صمل 860 �ألف طن من 
م�صتقات �لبنزين عايل �جلودة وكذلك 2.3 مليون طن من وقود �ل�صولر �ملطابق 
ملو��صفات �جلودة �لأوروبية )Euro – V( و700 �ألف طن �صنوًيا من وقود �لنفاثات. 
وتعد �ل�صركة �مل�صرية للتكرير �أكرب م�صروع قطاع خا�ض حتت �لتنفيذ حالًيا مب�صر، 
و�صي�صاهم �مل�صروع يف دفع عجلة �لتنمية �لقت�صادية عرب تعزيز �ل�صتفادة من �ملو�رد 
�لأجنبية  �ل�صتثمار�ت  من  �لدولر�ت  مليار�ت  جذب  يف  دوره  عن  ف�صاًل  �ملتاحة، 
�ملبا�صرة، مما يجعله �أحد م�صروعات �لقيمة �مل�صافة ذ�ت �ملردود �لجتماعي و�لبيئي. 
وجاري تنفيذ �مل�صروع وفًقا للجدول �لزمني �مل�صتهدف لبدء �لإنتاج خالل عام 2017.

القلعة لالإ�شت�شارات املالية �شرق اأفريقيا
 جممع ريلواي، �شارع �شتي�شن

من طريق هيل �شيال�شي
)�ص.ب. 00200 62502(

نريوبي، كينيا

هاتف: 76-9 444 20 20 )0( 254+

)Qalaa Holdings( القلعة لالإ�شت�شارات املالية
1089 كورني�ص النيل

فندق الفور�شيزونز نايل بالزا
جاردن �شيتى  •  القاهرة  •  م�شر  -  11519

هاتف: 279-14440 )202(+
فاك�ص: 279-14448 )202(+

القلعة لالإ�شت�شارات املالية اجلزائر
1 �شارع عمار �شويقي 

االأبيار • اجلزائر • اجلزائر  -  16000

هاتف: 98 96 92 )21( 213+
فاك�ص: 74 96 92 )21( 213+

 اجلهات الداعمة للم�شروع
جنحت �شركة القلعة يف توفري ا�شتثمارات راأ�شمالية بقيمة 1.2 مليار دوالر تقريًبا وحزمة 

قرو�ص بلغت 2.6 مليار دوالر لتمويل ال�شركة امل�شرية للتكرير، عرب �شراكتها اال�شرتاتيجية 
مع اأبرز موؤ�ش�شات التمويل التنموية حول العامل واأكرب الالعبني على خريطة اال�شتثمار 

الدويل، ومنها:

حزمة ا�شتثمارات راأ�شمالية بقيمة 1.2 مليار دوالر تقريبًا

حزمة قرو�ص بقيمة 2.6 مليار دوالر تقريبًا

�صركة قطر للبرتول 
�صركة �لقلعة

�لهيئة �مل�صرية �لعامة للبرتول
InfraMed صندوق �إنفر�ميد�

موؤ�ص�صة �لتمويل �لدولية
م�صتثمرون �آخرون منهم �صناديق �ل�صتثمار 

Africaو MENA مل�صرتك�
 )FMO( ملوؤ�ص�صة �لهولندية للتنمية�
 )DEG( موؤ�ص�صة �ل�صتثمار �لأملانية

)KEXIM( بنك كوريا لل�صادر�ت و�لو�رد�ت
)JBIC( بنك �ليابان للتعاون �لدويل

)EIB( بنك �ل�صتثمار �لأوروبي
موؤ�ص�صة نيبون لتاأمني �ل�صادر�ت و�ل�صتثمار 

)NEXI(
)AfDB( لبنك �لإفريقي للتنمية�

Mitsui & Co صركة�

20.2

Qatar Petroleum International
قطــــــــــــــــــــر للبتــــــــــــــــــــــرول  �لدوليــــــــــــــــــــــــة
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* ن�شبة االنخفا�ص عن املعدالت اليومية احلالية
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ق�شة جناح: 

كيف متول م�صروع 
تكرير ناجح بقيمة 
3.7 مليار دولر؟
 اأكرب م�شروع قطاع خا�ص
حتت التنفيذ حالًيا يف م�شر


