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�شركة القلعة هي ال�شركة الرائدة يف جمال اال�شتثمار املبا�شر يف منطقة 
ال�شرق االأو�شط واأفريقيا. وتدير �شركة القلعة 19 �شندوقاً قطاعياً 

متخ�ش�شاً للتحكم با�شتثمارات ت�شل قيمتها اإىل اأكرث من 8.7 مليار دوالر 
اأمريكي، موزعة على 15 جمال �شناعي متنوع يف اأنحاء 14 دولة

2 نبذة عن �سركة القلعة 
4 كلمة رئي�س جمل�س الإدارة 
8 �سجل تاريخي حافل بالإجنازات 
10 من هي �سركة القلعة؟ 
12 النطاق اجلغرايف ل�ستثمارات �سركة القلعة 
14 منوذج الأعمال واإ�سرتاتيجية ال�ستثمار 
16 اأهم اأحداث عام 2010 
18 اللجنة التنفيذية 
20 الأع�ساء املنتدبون 
22 جمل�س الإدارة 
24 اأداء �سركات املجموعة 
66 الإي�ساحات املتممة وحتليالت الإدارة 
90 امل�سئولية الجتماعية ل�سركة القلعة 
92 تقرير مراقب احل�سابات للنتائج املالية 

�سورة الغالف: ح�ساد اأول حم�سول جتاري من القمح على م�ساحة 3 اآلف فدان �سمن م�سروعات �سركة 
�سابينا التابعة ملجموعة وفرة يف ال�سوق ال�سوداين - يونيو 2010
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نبذة عن �سركة القلعة

8.7
مليار دوالر اأمريكي

قيمة ا�شتثمارات �شركة 
القلعة يف نهاية عام 

2010

2.2
مليار دوالر اأمريكي

عوائد نقدية 
للم�شاهمني وال�شركاء 

املحدودين على ا�شتثمار 
موارد بقيمة 650 مليون 

دوالر اأمريكي

 19
�شندوق قطاعي 

متخ�ش�ص حتى نهاية 
عام 2010

364
مليون دوالر اأمريكي

�شايف اال�شتثمارات 
اجلديدة يف قاعدة 

االأ�شول املدارة خالل 
عام 2010

7
م�شروعات جديدة

مت ت�شغيلها خالل عام 
2010

م�صر، نهر النيل
© Marcello Bertinetti / White Star Achive
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 14
دولة يف اأنحاء منطقة 

ال�شرق االأو�شط 
واأفريقيا

 

15
قطاع �شناعي متنوع 

ت�شمل االأ�شمنت 
والزراعة واخلدمات 

املالية وتوزيع الطاقة

املركز 
الأول

بني �شركات اال�شتثمار 
املبا�شر يف اأفريقيا من 

حيث االأ�شول املدارة 
)2011 – 2006(

 97 
مليون دوالر اأمريكي

ا�شتثمارات رئي�شية 
جديدة خالل عام 2010

 1.3
دوالر اأمريكي

القيمة التقديرية 
ل�شايف االأ�شول لل�شهم 

يف نهاية عام 2010
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تت�سم الفرتة القادمة بنف�س خ�سائ�س عام 2009 فيما يتعلق بغياب عمليات التخارج 
والرتكيز على دعم وتطوير ال�ستثمارات احلالية قبل الدخول يف ا�ستثمارات جديدة 

يف امل�ستقبل.

خطاب رئي�س مجل�س الإدارة

ال توجد فرتة مماثلة يف التاريخ امل�رصي كتلك التي منر 
بها االآن، فرتة زاخرة باالأمل والتوقعات، تقابلها خماطر 

�صديدة وخا�صة بالن�صبة للأداء االقت�صادي.
كان امل�صهد االقت�صادي للعام املنتهي يف 31 دي�صمرب 

2010 اأ�صا�صًا لكل اخلطط الطموحة التي و�صعتها 
�رصكة القلعة لعام 2011، حيث اعتزمت االإدارة تنفيذ 
�صل�صلة من اال�صتثمارات الهامة بدايًة مع مطلع العام 
اجلديد، منها ا�صتكمال االإغلق املايل مل�رصوع ال�رصكة 

امل�رصية للتكرير، وتنفيذ االإغلق الثاين واالإغلق 
 ،Africaو MENA االأخري ل�صندوقي اال�صتثمار امل�صرتك

وعملية طرح اأ�صهم �رصكة طاقة عربية واحتمال طرح 
اأ�صهم �رصكة اأخرى من �رصكات املجموعة، باالإ�صافة اإىل 
ا�صتكمال اأن�صطة �صبع م�رصوعات جديدة مت ت�صغيلها يف 

عام 2010.
ال�رصفاء  يناير، وفجر �صباب م�رص   25 ثم جاء يوم 
بداأت  عليه،  اعتدنا  بالكامل عما  ثورة غريت وجه م�رص 

والعادلة  امل�رصوعة  املطالب  ذات  ال�صلمية  بالتظاهرات 
حكم  مبقاليد  انفرد  اأمني  �صيا�صي  نظام  بخلع  وانتهت 

املجل�س  اإىل  احلكم  �صلطات  وت�صليم  عامًا  لثلثني  الوطن 

الع�صكري يف يوم 11 فرباير اأي بعد مرور 18 يوم فقط 
الثورة. اأحداث  اندالع  على 

اأ�صهر على قيام  اأربعة  اأكرث من  واالآن بعد ُم�صى 
اأن  �صك  هناك  لي�س  العظيمة،  ال�صعبية  الثورة  هذه 

 2011 عام  يف  اال�صتثماري  للم�صهد  القلعة  روؤية �رصكة 
م�رصوع  ح�صول  لنا  تاأكد  فبينما  جذريًا،  اختلفت  قد 

جمل�س  رئي�س  وتاأييد  دعم  على  للتكرير  امل�رصية  ال�رصكة 
�رصكاء  واأكد  املعنية،  احلكومية  اجلهات  وجميع  الوزراء 
ائتمان  ووكاالت  التنموية  التمويل  موؤ�ص�صات  من  القلعة 

اأمريكي  دوالر  مليار   2.6 بتمويل  التزامهم  ال�صادرات 
اأن التحول اجلذري يف  اإال  من ا�صتثمارات امل�رصوع، 
اإىل تبني االإدارة عدد من  اأدى  امل�صهد االقت�صادي قد 

مل�رصوع  املايل  االإغلق  تاأجيل  اأهمها  املتحفظة  القرارات 
حني  اإىل  املخططة  الطروحات  واإرجاء  للتكرير،  امل�رصية 
االإغلق  وتاأجيل  االأ�صهم،  ب�صوق  التعايف  اإ�صارات  ظهور 
مليون   500 بقيمة  امل�صرتك  اال�صتثمار  ل�صناديق  االأخري 

اأمريكي حتى عام 2012. دوالر 

تطور العوامل االقت�صادية الكلية
الكثري   2012-2011 املايل  العام  اأن يحمل  نتوقع 

النمو  معدالت  تراجع  اأهمها  والتحديات  العقبات  من 
املوؤ�ص�صات  بني  اال�صتقرار  عدم  حالة  وا�صتمرار 

ونتوقع  واملجاالت.  واالأحجام  مبختلف  وال�رصكات 
الفر�س  من  متنوعة  تظهر جمموعة  اأن  كذلك 

اأثبتت  حيث  العام  نهاية  اقرتاب  مع  الهائلة  اال�صتثمارية 
الد�صتورية  التعديلت  على  االأخري  اال�صتفتاء  جتربة 

اأمر ممكن  نظام دميقراطي حقيقي يف م�رص  اأن تطبيق 
و�صناع  االأعمال  جمتمع  عند  النية  تواجدت  طاملا 

�صاملة  اإ�صرتاتيجية  اآلية  لو�صع  وال�صيا�صات  القرار 
القادمة وحتويل  املرحلة  على حتديات  التغلب  اأجل  من 
اأغلب  باأن  االأجل، علمًا  اإىل مكا�صب طويلة  الثورة  اآثار 
ولكن  موؤخرًا،  تظهر  لي�صت جديدة ومل  التحديات  هذه 

اأي وقت م�صى. اأ�رصع من  الفر�صة جاءت لعبور االأزمة 

اإ�صافيًا  عجزًا  للدولة  العامة  املوازنة  •    �صت�صجل 
اأ�صعار  بارتفاع  متاأثرة  اجلديد  العام  خلل 

االأق�صر، م�صر
اإحدى املزارع املطلة على نهر النيل، مدينة االأق�صر

© Marcello Bertinetti / White Star Achive
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يف  زيادة  من  ي�صاحبها  وما  العاملية  ال�صلع 
التحفيز  برامج  اإىل  واحلاجة  احلكومي،  الدعم 

للمرتبات،  االأدنى  احلد  وزيادة  االقت�صادي 
علمًا  ال�رصائب،  الدولة من  اإيرادات  وتراجع 

فقط  االأ�صا�صية  ال�صلع  دعم  موا�صلة  باأن 
االأقل خلل  مليار جم على   80 �صيكلف احلكومة 

عام 2011.

ال�صغط  وموا�صلة  امل�رصي  اجلنيه  •    تراجع 
مدار  على  االأجنبية  العملت  احتياطي  على 

الدولة من قطاع  اإيرادات  ب�صياع  تاأثرًا  العام 
و�صيكون  املالية.  والتحويلت  ال�صياحة 

م�رصوعات  بع�س  على  اإيجابي  تاأثري  لذلك 
امل�رصوعات  وخا�صة  القلعة  �رصكة  وا�صتثمارات 

والت�صديرية. االإنتاجية 

�صيكون  ال�صلع  عن  احلكومي  الدعم  •    رفع 
القادمة يف �صوء  املرحلة  �رصورة ق�صوى خلل 
اأ�صعار  يف  وال�رصيعة  اجلديدة  الزيادات  توقعات 

اأن هذه اخلطوة  الرغم من  على  العاملية  ال�صلع 
الوقت. املزيد من  تاأخذ  قد 

تلك  وخا�صة   - وال�رصكات  املوؤ�ص�صات  •    �صت�صهد 
يف  تراجعًا ملحوظًا  االإن�صاء -  العاملة يف قطاع 

واخلوف  النمو  لتباطوؤ  نظرًا  االإنفاق  معدالت 
االنكما�س. �صبح  من 

للتباطوؤ  نظرًا  م�رص  يف  البطالة  معدالت  •    ارتفاع 
جمل�س  وخا�صة  املنطقة  اأ�صواق  يف  االقت�صادي 

مليون  عودة  اإىل  باالإ�صافة  اخلليجي  التعاون 
ليبيا  املغرتبني يف  االأقل من  م�رصي على 

لهم.  اإيجاد وظائف  و�رصورة 

امل�صهد  على  العمالية  االحتجاجات  حركة  •    هيمنة 
ميزانيات  على  العبء  �صيزيد   2011 العام خلل 

وخا�صة  املنطقة  اأ�صواق  يف  العاملة  ال�رصكات 
اأن متو�صط االأجر  اأو�صح هنا  اأن  م�رص. واأود 

اأي  اأو  القلعة  ب�رصكة  العامل  يتقا�صاه  الذي 
3280 جم  ا�صتثماراتها يرتاوح حول  من 

الذي يطالب  االأدنى  اأعلى من احلد  �صهريًا وهو 
�صهريًا(.  جم   1200( فورًا  بتفعيله  الن�صطاء 
التي  ال�رصكات  اأوىل  القلعة من  وكانت �رصكة 
اأدنى للأجور  بادرت باعتماد 1200 جم حدًا 

العاملني  يبلغ عدد  2010 حيث  عام  نهاية  منذ 
حوايل  املختلفة  وا�صتثماراتها  القلعة  ب�رصكة 

التقرير. األف موظف عند كتابة هذا   40

القطاع اخلا�س حالة  �صيواجه  اآخر  ومن جانب 
القادمة  الفرتة  خلل  وامل�صداقية  الثقة  فقدان  من 

القدمي  بالنظام  اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  بع�س  لعلقة  نظرًا 

توؤكد  ال�صدد  هذا  ال�صابق. ويف  الرئي�س  عائلة  فيه  مبا 
�صكل  باأي  ا�صتثمارات  اأية  تدير  ال  اأنها  القلعة  �رصكة 

اأفراد  اأي من  اأو  ال�صابق  الرئي�س  ل�صالح  االأ�صكال  من 
اأرا�صي  اأية  اأبدًا ب�رصاء  القلعة  تقم �رصكة  عائلته، ومل 
اأية �رصكات من  من احلكومة امل�رصية ومل تقم ب�رصاء 

بني  املالية  املعاملت  كافة  اأن  كما  اخل�صخ�صة،  برنامج 
تتم يف �صورة  والتي  امل�رصية  القلعة واحلكومة  �رصكة 

املتنوعة  ا�صتثماراتها  عرب  الب�صائع  و�رصاء  بيع  عمليات 
القلعة  �رصكة  حت�صل  ومل  ال�صوقية،  للأ�صعار  وفقًا  تتم 

االأ�صكال من  باأي �صكل من  امتيازات  اأية  اأبدًا على 
بع�س  تداولته  ما  عك�س  على  وذلك  امل�رصية  احلكومة 

املا�صية. الفرتة  خلل  ال�صحف 
�صيا�صي  ن�صاط  اأي  لديها  لي�س  القلعة  اأن �رصكة  كما 

ال�رصكة  اإدارة  االأ�صكال، وال ت�صم  باأي �صكل من 
ع�صو  اأي  التنفيذية  واللجنة  االإدارة  جمل�س  يف  املتمثلة 

ف�صًل  املنحل،  الدميقراطي  الوطني  احلزب  اأع�صاء  من 
اإىل  اأو عينية  اأية تربعات مالية  اأن ال�رصكة مل تقدم  عن 

ال�صابق. النظام 
القلعة  اأن �رصكة  اإىل  االإ�صارة  اأود  نف�صه  ال�صياق  ويف 

بورتلند حلوان كجزء  اأ�صمنت  ب�رصاء �رصكة  تقم  مل 
2001، ولكن  بداأ عام  الذي  برنامج اخل�صخ�صة  من 
موؤ�ص�صات  من  املذكورة  ال�رصكة  يف  اأ�صهمها  ا�صرتت 

بورتلند  اأ�صمنت  بيع �رصكة  القطاع اخلا�س، حيث مت 
يف  للهند�صة  ال�صوي�رصية  العربية  ال�رصكة  اإىل  حلوان 

عام 2001. ويف عام 2004 قامت �رصكة القلعة ب�رصاء 
ال�صوي�رصية  العربية  ال�رصكة  راأ�صمال  اأ�صهم  من   %50

قامت  ثم  عمر جميعي  املرحوم  ورثة  من  للهند�صة 
العربية  ال�رصكة  اأ�صهم  من  املتبقية  احل�صة  ب�رصاء 

للأ�صمنت  القومية  ال�رصكة  من  للهند�صة  ال�صوي�رصية 
املعمول  القوانني  ح�صب  املغلقة  املظاريف  لنظام  وفقًا 

القلعة  2005 قامت �رصكة  بها يف القطاع العام. ويف عام 
اإىل  بيعها  بورتلند حلوان ومت  اأ�صمنت  بف�صل �رصكة 

اإيطال�صمنتي  ل�رصكة  التابعة  للأ�صمنت  ال�صوي�س  �رصكة 
االإيطالية.
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خف�س خماطر الت�سغيل وافتتاح �سبع م�سروعات جديدة خالل عام 2010 اأهم 
العوامل الداعمة ل�سركة القلعة من اأجل التغلب على التحديات والعقبات التي يت�سم 

بها عام 2011

االأزمة مواجهة 
مكثفة  اجتماعات  القلعة  ب�رصكة  العليا  االإدارة  عقدت 

تطورت �رصيعًا  التي  االأحداث  بداية  منذ  يومي  ب�صكل 
يناير، وذلك لو�صع اخلطط   25 اإىل قيام ثورة  واأف�صت 

القادمة،  الفرتة  اأو�صاع  ملواكبة  اللزمة  والتوجهات 
امل�رصوفات  يف  التحكم  اآليات  تفعيل  ذلك  وي�صمل 

م�صتوى  على  العامل  املال  راأ�س  ا�صتخدام  وتر�صيد 
على  املوقف  لتداعيات  احلثيثة  واملتابعة  القلعة،  �رصكة 

قنوات  فتح  عن  ف�صًل  املجموعة،  وا�صتثمارات  �رصكات 
وامل�صتثمرين  املحدودين  ال�رصكاء  مع  املبا�رص  االت�صال 
اأوعمليات  ا�صتثمارات  اأية  واإرجاء  املالية،  واملوؤ�ص�صات 

الو�صع. ا�صتقرار  حتى  جديدة 
تفاوؤل من  القلعة يف حالة  هذا �رصكة  ويرتك 

وامل�صاندة  الدعم  اأ�صكال  كافة  على  احل�صول  فر�س 
على  االإدارة  حلر�س  نتيجة  املقبلة  الفرتة  خلل 

واملحللني  املحدودين  وال�رصكاء  امل�صتثمرين  اإطلع 
اأواًل  م�رص  يف  الداخلي  الو�صع  تطورات  على  املاليني 
يف حوار  والدخول  القلعة،  على �رصكة  وتاأثريه  باأول 

فيها  العلقة مبا  ذات  االأطراف  مع جميع  وا�صع 
وامل�صئولني  واال�صتثمارية  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك 

احلكوميني.

2010 نتائج عام 
قد ال تكون نتائج اأعمال 2010 اأف�صل و�صيلة لتقييم اأداء 
�رصكة القلعة نظرًا الختلف امل�صهد كليًا بعد قيام الثورة 

امل�رصية وا�صتمرار حالة عدم اال�صتقرار واال�صطراب 
ال�صيا�صي الذي يخيم على اأ�صواق املنطقة. ولكن هذه 

النتائج �صيكون لها دورًا قويًا خلل الفرتة املقبلة يعمل على 
امت�صا�س التداعيات ال�صلبية املتوقعة خلل فرتة 12 اإىل 

18 �صهر القادمة حيث تتمتع ال�رصكة مبيزانية قوية وتعمل 
على تاأمني ال�صيولة املالية لديها عرب خف�س امل�رصوفات 

وزيادة راأ�س املال ل�صالح قدامى امل�صاهمني، وذلك اإىل 
جانب النتائج الت�صغيلية القوية خلل العام والتي اأدت اإىل 
خف�س خماطر الت�صغيل ب�صكل كبري وت�صغيل 7 م�رصوعات 

جديدة واكتمال عدد من برامج اإعادة الهيكلة وتعزيز 
الكوادر االإدارية على م�صتوى ا�صتثمارات القلعة.

وقد التزمت �رصكة القلعة بتطبيق منهج ا�صتثماري 
متحفظ خلل عام 2010 وحددت االأولوية لدعم وتعزيز 

اال�صتثمارات احلالية، وهو ما ا�صتندت اإليه االإدارة يف 
قرار تخفي�س قيمة ا�صتثمارات القلعة يف ال�رصكة الوطنية 

الإنتاج الزيت / رايل اإنريجي ملا تواجهه ال�رصكة من عقبات 
فنية تعوق بدء االإنتاج من احتياطياتها البرتولية اجلذابة، 

وال�رصكة الوطنية للبرتول ب�صبب ح�صتها يف اأ�صهم ال�رصكة 

اجليزة، م�صر
اأهرامات اجليزة

© Marcello Bertinetti / White Star Achive
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الوطنية الإنتاج الزيت، علمًا باأن هذه ال�رصكات �صتوا�صل 
ن�صاطها ب�صكل طبيعي حتى اإيجاد احللول الفنية اللزمة 

وبدء االإنتاج. 
وعلى الرغم من اأن مناخ الفرتة القادمة ال ي�صجع 

على جذب روؤو�س االأموال اجلديدة نظرًا لتعرث الكثري من 
�رصكات اال�صتثمار، اإال اأن �رصكة القلعة لديها علقات 

وطيدة مع اأهم امل�صتثمرين يف املنطقة واملوؤ�ص�صات 
الرائدة واملوؤ�ص�صات امل�رصفية املحلية واالإقليمية  العاملية 

والدولية مما �صاهم يف تاأمني املركز املايل لل�رصكة منذ 
بداية االأزمة وجدد قدرتها على �رصعة اال�صتفادة من 

حت�صن االأو�صاع االقت�صادية يف امل�صتقبل وخا�صة مع 

ظهور االأ�صول املتعرثة والفر�س اال�صتثمارية اجلديدة 
خلل العام القادم.

واأخريًا، نرى اأن عام 2011 �صي�صبه عام 2009 اإىل حد 
كبري نظرًا لغياب عمليات التخارج، ويتيح ذلك فر�صة فريدة 
لدعم ا�صتثمارات ال�رصكة وتعزيز قدرتها على حتقيق النمو 
قبل تنفيذ عمليات التخارج املربحة والدخول يف ا�صتثمارات 

جديدة يف امل�صتقبل.

الدكتور اأحمد هيكل
املوؤ�ص�س ورئي�س جمل�س االإدارة

�لدكتور �أحمد هيكلاللجنة التنفيذية

املوؤ�ص�س ورئي�س جمل�س 
االإدارة

اخلربة: 23 عام
ال�صجل الوظيفي: املجموعة 

املالية هريمي�س، �رصكة فنون

�أحمد �ل�شامي

الع�صو املنتدب واملدير 
املايل

اخلربة: 18 عام
 ،P&G :ال�صجل الوظيفي

�رصكة االأهرام للم�رصوبات

مرو�ن �لعربي

الع�صو املنتدب
اخلربة: 15 عام

ال�صجل الوظيفي: املجموعة 
املالية هريمي�س، موؤ�ص�صة 

�صريمان اآند �صرتلينج

�أحمد �حل�شيني

الع�صو املنتدب
اخلربة: 15 عام

ال�صجل الوظيفي: جمموعة 
�صيتي، بنك باركليز

كرمي �شادق

الع�صو املنتدب
اخلربة: 16 عام

ال�صجل الوظيفي: البنك 
العربي، البنك التجاري 

الدويل

ه�شام �خلازند�ر
ل�صريك املوؤ�ص�س والع�صو 

املنتدب
اخلربة: 13 عام

ال�صجل الوظيفي: املجموعة 
املالية هريمي�س، موؤ�ص�صة 

جولدمان �صاك�س

عمرو �لرببريبا�شم عزب

الع�صو املنتدب
اخلربة: 11 عام

ال�صجل الوظيفي: جمموعة 
�صيتي، دويت�صه بنك

الع�صو املنتدب
اخلربة: 16 عام

ال�صجل الوظيفي: جمموعة 
�صيتي، املجموعة املالية 

هريمي�س، بلتون

�شتيفن مرييف

الع�صو املنتدب
اخلربة: 28 عام

ال�صجل الوظيفي: جمموعة 
�صيتي، جمموعة �صاملون 
E*Trade برازرز، �رصكة

حملل مايل )8(

اجني اخلريبي
ليلى ح�صن

حممد �رصحان
يا�صمني البيلي

رندا الربل�صي
حممد عطا

ها�صم �صربي
خالد بدر

حملل مايل �أول )10(

مي الق�صبي
رنا عبداللطيف
ح�صن م�صعود

�صلمى من�صور
عمر االألفي

�صندرا را�صد
علي جلل يو�صف

نظيم مزيان
كري�صتو�س اأرجريو

عمر االإمام

نائب مدير )3(

دينا �رصوف
يو�صف علم

اأحمد ال�صغري

مدير تنفيذي )8(

اأحمد ال�رصقاوي
م�صطفى �صويلم

كرمي بدر
روؤوف توفيق

طارق حيايل
علء الف�س

حم�صن من�صور
عمرو ال�صادق

انتقاء وتنفيذ ال�صفقات اإدارة امل�صروعات املوارد الب�صرية تكنولوجيا املعلومات االت�صاالت والهوية املوؤ�ص�صية جذب اال�صتثمارات الراأ�صمالية

ترتيب القرو�س والت�صهيالت 
االئتمانية

عالقات امل�صتثمريناإدارة املخاطرجمل�س ال�صئون القانونيةالتمويل واملحا�صبة

�عالء �لدين �لعفيفي
الع�صو املنتدب

اخلربة: 10 اأعوام
 ،GS :ال�صجل الوظيفي

املجموعة املالية هريمي�س، 
�رصكة ات�س �صي للأوراق 

املالية

�رشيف �لربن�س

الع�صو املنتدب
اخلربة: 14 عام

ال�صجل الوظيفي: املجموعة 
املالية هريمي�س، �رصكة 

فودافون

حممد عبد�لاله

الع�صو املنتدب
اخلربة: 23 عام

ال�صجل الوظيفي: املجموعة 
املالية هريمي�س، البنك 

التجاري الدويل

طارق �شالح

الع�صو املنتدب
اخلربة: 29 عام

ال�صجل الوظيفي: ال�رصكة 
العربية الهند�صية 

لل�صت�صارات
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عدد �شركات املجموعةعدد املوظفني ب�شركة القلعة عدد ال�شركات التي بداأت عملياتها

 عدد املوظفني ب�شركات املجموعة 
التي بداأت عملياتها

الإيرادات و�شايف الأرباح

�شرائب م�شتحقة على 
ال�شركات التابعة

اأتعاب ال�شت�شارات مقابل الأ�شول التي تتقا�شى ال�شركة اأتعاب 
عن اإدارتها ل�شالح الغري

قدرة فائقة على تنفيذ عمليات التخارج

0
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1,100

CoC 3.0
1,004% (1)

1.9

287%

3.6

97%

2.2

105%

  3.1 (2)

104% (2)

ا�ستثمارات مت التخارج منها كليًا ا�ستثمارات مت التخارج منها جزئيًا

)1( يعك�س ارتفاع معدل العائد الداخلي ق�رص مدة التحكم بهذا اال�ستثمار    
)2( م�ساعف اال�ستثمار ومعدل العائد الداخلي بناء على قيمة ال�سوق يف 31 دي�سمرب 2010

الأرباح الراأ�شمالية
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•    حققت �صركة القلعة ح�صيلة عوائد تبلغ 
2.2 مليار دوالر اأمريكي من خم�س عمليات 

تخارج ناجحة 

•   عمليات التخارج الكلي
- ثالثة عمليات  

- 1.8 مليار دوالر اأمريكي  
- 167% معدل العائد الداخلي  

- 3.0 مرة  م�ساعف العوائد النقدية  

•   عمليات التخارج اجلزئي
- عمليتني  

- 410 مليون دوالر اأمريكي  
- 105% معدل العائد الداخلي  

- 2.1 مرة  م�ساعف العوائد النقدية  

اأتعاب ا�ست�سارات 
)مليون دوالر اأمريكي(

ا�ستثمارات تراكمية 
)مليون دوالر اأمريكي(

مليون اجلنيه امل�رصي

مليون اجلنيه امل�رصي
اأتعاب اال�ست�سارات

اأرباح من بيع اال�ستثمارات
توزيعات االأرباح

اإيرادات اأخرى

مرة
)%

ي )
اخل

الد
ائد 

الع
دل 

مع
مرةمرةمرة

*القيمة التقريبية
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�سجل تاريخي

�سجل تاريخي حافل بالإنجازات

بحرية جمادي، كينيا

مليون اجلنيه امل�رصي

© Marcello Bertinetti / White Star Achive
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تقدم �سركة القلعة فر�سة غري م�سبوقة للم�ستثمرين وال�سركاء املحدودين يف 
م�سروعاتها لال�ستفادة من اإمكانيات النمو الواعدة التي تزخر بها اأ�سواق ال�سرق 

الأو�سط و�سمال و�سرق اأفريقيا

اأكبر �سركة ا�ستثمار مبا�سر في اأفريقيا

�رصكة القلعة )املقيدة يف البور�صة امل�رصية حتت كود 
CCAP.CA) هي ال�رصكة الرائدة يف جمال اال�صتثمار 

املبا�رص يف منطقة ال�رصق االأو�صط واأفريقيا. ومتتلك �رصكة 
القلعة 19 �صندوق قطاعي متخ�ص�س للتحكم ب�رصكاتها 

التي تدير ا�صتثمارات ت�صل قيمتها اإىل اأكرث من 8.7 مليار 
دوالر اأمريكي. وتتوزع ا�صتثمارات �رصكة القلعة على 14 

دولة و15 قطاع �صناعي متنوع ت�صمل الطاقة والتعدين 
والزراعة وال�صناعات الغذائية واالأ�صمنت واخلدمات املالية 

والنقل والتجزئة.
وتركز �رصكة القلعة ب�صورة رئي�صية على فر�س 
اال�صتثمار يف اأ�صواق ال�رصق االأو�صط واأ�صواق القارة 

االأفريقية، واإىل جانب مقرها الرئي�صي يف القاهرة ومكتبها 
يف العا�صمة اجلزائرية، قامت �رصكة القلعة بافتتاح مكتب 

جديد يف مدينة نريوبي الكينية خلل عام 2010 وذلك 
على خلفية التو�صعات االأخرية يف منطقة �رصق اأفريقيا 

بعد �رصاء ح�صة االأغلبية يف �رصكة �صكك حديد ريفت فايل 
العاملة يف اأ�صواق كينيا واأوغندا.

عوائد جذابة على اال�صتثمار
قامت �رصكة القلعة منذ تاأ�صي�صها يف عام 2004 بجذب 

وا�صتثمار روؤو�س اأموال تبلغ اأكرث من 4.7 مليار دوالر 
اأمريكي منها اأكرث من 897.6 مليون دوالر اأمريكي من 

ميزانية ال�رصكة اخلا�صة. ومتكنت �رصكة القلعة حتى اليوم 
من تنفيذ خم�س عمليات تخارج ناجحة )منها ثلث عمليات 
تخارج كلي، وعمليتي تخارج جزئي( حمققة عوائد نقدية 

تبلغ اأكرث من 2.2 مليار دوالر اأمريكي على ا�صتثمار موارد 
بقيمة 650 مليون دوالر اأمريكي، ومتفوقة بذلك على كافة 

�رصكات اال�صتثمار املبا�رص يف املنطقة.

منهج مرن جلذب روؤو�س االأموال
متتلك �رصكة القلعة حاليًا 19 �صندوق قطاعي متخ�ص�س 

للتحكم با�صتثمارات املجموعة يف القطاعات االقت�صادية 
واملجاالت ال�صناعية املتنوعة مثل الطاقة واالأ�صمنت 
والعقارات املتخ�ص�صة والتعدين واخلدمات املالية 

والزراعة وال�صناعات الغذائية و�صناعة الزجاج والنقل 
واإدارة املخلفات الزراعية وال�صلبة. وتقوم �رصكة القلعة 

بتوظيف نطاق وا�صع من اإ�صرتاتيجيات اال�صتثمار مثل 
�صفقات اال�صتحواذ وعمليات الدمج واإعادة الهيكلة 

املالية واالإدارية وتاأ�صي�س امل�رصوعات اجلديد، علمًا باأن 
ال�رصكة قامت حتى االآن باإمتام 54 �صفقة ت�صمل عمليات 

اال�صتحواذ التكميلية وتاأ�صي�س ال�رصكات وامل�رصوعات 
اجلديدة.

وقد بينت التقارير واالإح�صاءات ال�صنوية التي تقوم 
باإعدادها جمعية اال�صتثمار املبا�رص يف االأ�صواق النا�صئة 

)EMPEA( اأن �رصكة القلعة وحدها متثل %27.5 
من اإجمايل التدفقات الراأ�صمالية اجلديدة يف اأن�صطة 
اال�صتثمار املبا�رص مبنطقة ال�رصق االأو�صط و�صمال 

اأفريقيا خلل عام 2010.
ومن جانب اآخر قامت �رصكة القلعة بتاأ�صي�س �صناديق 

اال�صتثمار امل�صرتك MENA وAfrica للعمل اإىل جانب 

�صالالت فيكتوريا، زامبيا وزمبابوي
© Antonio Antini / White Star Achive
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ح�سة �سركة القلعة من اإجمايل التدفقات الراأ�سمالية يف 
اأن�سطة ال�ستثمار املبا�سر مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا )2010(

%72.5

%27.5

با�صتثمارات  تتحكم  التي  املتخ�ص�صة  القطاعية  ال�صناديق 
املجموعة، وقامت بتنفيذ االإغلق االأول خلل الربع 

الثالث من عام 2010 بقيمة جممعة و�صلت اإىل 140 
مليون دوالر اأمريكي، مع العمل على تاأمني ح�صيلة مالية 
تبلغ 500 مليون دوالر اأمريكي عند تنفيذ االإغلق االأخري 

اجلديدة. لل�صناديق 
و�صتقوم هذه ال�صناديق با�صتثمار 2 دوالر اأمريكي 

مقابل كل دوالر ت�صتثمره �رصكة القلعة يف امل�رصوعات 
املتوافقة مع ال�صيا�صات اال�صتثمارية املعمول بها يف 

ال�صناديق والتي ا�صرتك عدد من اأبرز املوؤ�ص�صات 
اال�صتثمارية العاملية يف تنفيذ االإغلق االأول لها منها 
للتنمية،  االإفريقي  الدولية، والبنك  التمويل  موؤ�ص�صة 

FMO، ووكالة التمويل  واملنظمة الهولندية للتنمية 
اال�صتثمار  وموؤ�ص�صة  بروباركو،  الفرن�صية  والتنمية 

االأملانية DEG، وبنك اال�صتثمار االأوروبي.

فريق اإداري متميز
اإىل جانب موؤ�ص�س �رصكة القلعة، اأحمد هيكل، وال�رصيك 

التنفيذية  املوؤ�ص�س، ه�صام اخلازندار، ت�صم اللجنة 
لل�رصكة االأع�صاء املنتدبني كرمي �صادق، واأحمد 

احل�صيني، ومروان العربي، واأحمد ال�صامي. وي�صم 
فريق العمل بال�رصكة 69 من الكوادر االإدارية والتنفيذية 

املتميزة منهم 43 خبريًا مبختلف جماالت اال�صتثمار. 
ويتميز كبار املوظفني بال�رصكة بكونهم من اأبناء املنطقة 

وجتمعهم علقات وثيقة مع اأكرب الكيانات اال�صتثمارية يف 
اأ�صواق منطقة ال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا والعامل.

اأكرب �صركة يف اأ�صواق اأفريقيا
PEI300 ال�صنوي الذي جتريه موؤ�ص�صة  قام ت�صنيف 

برايفت اإكويتي اإنرتنا�صونال مبنح �رصكة القلعة - 
املبا�رص  للجمعية امل�رصية لل�صتثمار  املوؤ�ص�س  الع�صو 

(EPEA) - املركز االأول بني �رصكات اال�صتثمار املبا�رص 

يف اأفريقيا للعام الثالث على التوايل، كما ح�صلت ال�رصكة 
على املركز الـ93 عامليًا، وجنحت يف احتلل مركز بقائمة 

اأف�صل 10 �رصكات يف االأ�صواق النا�صئة. 
جتدر االإ�صارة اإىل اأن ت�صنيف موؤ�ص�صة برايفت 
اإنرتنا�صونال يعتمد على حجم اال�صتثمارات  اإكويتي 

الراأ�صمالية التي تنجح ال�رصكات يف جذبها خلل فرتة 
متتالية.  �صنوات  خم�س 

قنوات متنوعة لتحقيق االإيرادات
تقوم �رصكة القلعة بتحقيق االإيرادات من خلل طريقتني: 

االأرباح الراأ�صمالية من ا�صتثماراتها الرئي�صية، ومن خلل 
االأتعاب عن اإدارة اال�صتثمارات. وت�صمل اأتعاب االإدارة 

مكافاآت ح�صن االأداء التي ت�صتحق من ال�رصكاء املحدودين 
يف �صناديق �رصكة القلعة عند حتقيق اأرباح تفوق معدل 

العائد الداخلي املطلوب، واأتعاب اال�صت�صارات التي تغطي 

جزءًا من تكلفة اخلدمات التي تقدمها القلعة ل�رصكات 
املجموعة مثل اإ�رصاتيجية االإدارة واخلربة يف جماالت 

التمويل واإدارة وتن�صيق الديون واإدارة امل�رصوعات 
وا�صتقطاب اأف�صل اخلربات العاملية مل�رصوعات املجموعة.

التداول على اأ�صهم �صركة القلعة
طرحت �رصكة القلعة اأ�صهمها للتداول يف البور�صة 
امل�رصية حتت كود CCAP.CA خلل �صهر دي�صمرب 

2009، ويتم تغطية اأ�صهم �رصكة القلعة بتقارير اأبحاث 
من بنوك اال�صتثمار العاملية كريدي �صوي�س ودويت�صه بنك 

وجمموعة من اأبرز املوؤ�ص�صات البحثية يف املنطقة.

نك�صب ثقة امل�صاهمني
اأما عن هيكل امل�صاهمني وال�رصكاء املحدودين يف 

ال�صناديق القطاعية املتخ�ص�صة التابعة ل�رصكة القلعة 
في�صمل جمموعة من اأبرز امل�صتثمرين من م�رص وجمل�س 

التعاون اخلليجي و�صمال اأفريقيا باالإ�صافة اإىل العديد من 
املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية الرائدة حول العامل. 

هيكل ملكية �رصكة القلعة )يف 27 اأبريل 2011(:

•    �رصكة Citadel Capital Partners )الكيان املالك 
حل�صة اللجنة التنفيذية يف اأ�صهم راأ�صمال �رصكة 

القلعة(: %39
 Citadel Capital اأع�صاء جمل�س االإدارة بخلف    •

%18 :Partners

•    م�صتثمرون بح�ص�س تبلغ اأكرث من 1% من اأ�صهم 
�رصكة القلعة: %14

•    اآخرون: %29
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اإن العمل يف اإطار من الدميقراطية احلقيقية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا �سيعزز املركز التناف�سي لقت�سادات املنطقة ويدعم ذلك النمو املطرد يف 

القاعدة ال�ستهالكية وفر�س التو�سع يف الأن�سطة الت�سديرية

اأ�سواق مفعمة بفر�س النمو

اأنحاء  خمتلف  يف  القلعة  �رصكة  ا�صتثمارات  متتد 
وهي  االأفريقية،  القارة  واأ�صواق  االأو�صط  ال�رصق 

اال�صتثمارية  بالفر�س  حظًا  العامل  مناطق  اأكرث  من 
القوية  الروؤية  ميتلك  ملن  بو�صوح  ذلك  ويظهر  الفريدة، 

ويتمتع  الفر�س،  هذه  النتقاء  الكايف  املحلي  والتواجد 
ناجحة. ا�صتثمارات  اإىل  لتحويلها  اللزمة  باخلربة 

ثالث  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�رصق  منطقة  وتعد 
العامل،  حول  ال�صكانية  الكثافة  حيث  من  املناطق  اأكرب 
ن�صمة،  مليون   322 اإىل  ال�صكاين  تعدادها  ي�صل  حيث 

اأمثال  اأربعة  من  واأكرث  رو�صيا،  �صكان  عدد  اأي �صعف 
من   %60 اأكرث من  اأن  كما  املتحدة،  اململكة  �صكان  عدد 

من  مزيدًا  ي�صفي  مما  الثلثني  �صن  دون  املنطقة  �صكان 
املنطقة. اأ�صواق  على  اجلذابة  الدميجرافية  املميزات 
الكلية  العوامل  من  العديد  القلعة  �رصكة  وترى 

االأو�صط  ال�رصق  منطقة  يف  النمو  موا�صلة  تدعم  التي 
جمل�س  دول  ا�صتمرار  بينها  من  اأفريقيا  و�صمال 

الطاقة،  قطاع  من  اأرباح  ت�صجيل  يف  اخلليجي  التعاون 
اأ�صواقنا  يف  ال�صيادية  املالية  املراكز  قوة  وا�صتمرار 

وموا�صلة  االقت�صادي  التنوع  يدعم  مما  الرئي�صية 
حكومات  تعلنها  التي  التحتية  البنية  تطوير  برامج 

املايل  الدعم  تقدمي  احلكومات  وموا�صلة  املنطقة، 

اخلا�س  القطاع  م�صاركة  لت�صجيع  القوي  والت�رصيعي 
االأنظمة  قوة  عن  ف�صًل  االقت�صادية،  التنمية  م�صاعي  يف 
ال  والتي  اال�صتهلكية  الطبقة  ومنو  املنطقة  يف  امل�رصفية 

ا�صتمرار  واأخريًا  الديون،  من  تذكر  م�صتويات  تتحمل 
الكثيف  اال�صتخدام  على  املعتمدة  ال�صناعات  تدفق 

اأفريقيا. �صمال  اإىل  اأوروبا  من  للطاقة 
املركز  تعزيز  اإمكانية  يف  القلعة  �رصكة  وتثق 

 – اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�رصق  ملنطقة  التناف�صي 
االقت�صادات  اأكرث  يعد  الذي  امل�رصي  ال�صوق  وخا�صة 
والت�صديرية  ال�صناعية  املراكز  واأحد  تنوعًا  االإقليمية 

من  احلد  ذلك عرب  – وميكن  املنطقة  يف  الرئي�صية 
ون�رص  الطويل  املدى  على  ال�صيا�صية  املخاطر  تاأثري 

املدى  على  تكلفة  وباأي  االأ�صعدة  كافة  على  الدميقراطية 
املنظور.

اأما قارة اأفريقيا ككل، والتي تفوق م�صاحتها ثلثة 
اأ�صعاف م�صاحة الواليات املتحدة االأمريكية، فت�صم 54 

دولة وجتاوز عدد �صكانها حاجز املليار ن�صمة يف عام 
2010 مبا ميثل 15% من التعداد �صكاين العاملي، ومع 

ذلك فاإن ن�صيبها من الناجت العاملي مل يتعد 2.75% خلل 
عام 2010 حيث بلغ الناجت املحلي االإجمايل (GDP) قرابة 

1.7 ترليون دوالر اأمريكي خلل العام.

ناميب – ناوكلوفت نا�صونال بارك، ناميبيا
© Marcello Bertinetti / White Star Achive
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جيبوتي

ال�سودان

ليبيا

اأوغندا

العراق

م�سر

قطر

�سوريا

الإمارات
ال�سعودية

اثيوبيا

اجلزائر

كينيا

الأردن

الرتكيز اجلغرايف ل�ستثمارات �سركة القلعة

وتدرك �رصكة القلعة اأن العامل ينظر اإىل قارة اأفريقيا 
باعتبارها ال�صلة العاملية لل�صلع – وذلك نظرًا ل�صهولة 
الو�صول اإىل املوارد الطبيعية الوفرية التي تتمتع بها 

القارة – وترى القلعة اأن امل�صتثمرين يف اأفريقيا يجب اأن 
اإقامة امل�رصوعات ال�صخمة  ياأخذوا على عاتقهم م�صوؤولية 

البنية التحتية  يف القطاعات ال�صناعية وم�رصوعات 
املنطقة.  اأنحاء  التنمية االقت�صادية بكافة  لتحفيز 

كما ترى �رصكة القلعة اأن تطور العوامل الكلية يف 
منطقة ال�رصق االأو�صط، واأهمها النمو ال�رصيع للقدرة 

تعتمد على  ا�صتثنائية  �صيخلق فر�صًا  اال�صتهلكية، 
ما يرتتب على ذلك من ارتفاع يف معدالت اال�صتهلك 

ومنو الطلب على االأن�صطة التمويلية وما يحتاجه ذلك 
من تطبيق لنموذج اأكرث كفاءة الإدارة ثروات املنطقة 
من املوارد الطبيعية وبالتايل �رصورة منح االأولوية 

والعائد.  القيمة  عالية  الت�صديرية  لل�صناعات 
اإىل  الدويل  النقد  تقديرات �صندوق  اأ�صارت  وقد 

و�صول معدل النمو العاملي اإىل 5% خلل عام 2010، 
بقارة  االإجمايل  الناجت  بينما و�صل معدل منو  وهذا 

النمو  ب�صيط عن معدل  بفارق   ،%4.7 اإىل  اأفريقيا 
 )G7( ال�صبعة  جمموعة  اقت�صادات  وحققت  العاملي، 
اإىل  كذلك  التوقعات  وت�صري  2.8% فقط.  بن�صبة  منوًا 

ال�صنوي  النمو  معدل  �صيتفوق   2015 عام  بحلول  اأنه 
 )%4.7( العاملي  النمو  معدل  على   )%5.5( باأفريقيا 

يوؤكد  ما  وهو   ،)%2.2( ال�صبعة  واقت�صادات جمموعة 
االقت�صادات  الأ�رصع  مركزًا  اأ�صبحت  اأفريقيا  قارة  اأن 

منوًا يف العامل.
وعلى �صعيد اآخر تو�صح بيانات �صندوق 

النقد الدويل وجود تطابق يف متو�صط النمو املرجح 
(Unweighted Average) يف دول اأفريقيا واآ�صيا على مدار 

العقد املا�صي، وت�صري هذه البيانات اإىل اأن اأ�صواق قارة 
اأفريقيا �صتتفوق على نظرياتها االآ�صيوية على مدار 

اخلم�س �صنوات املمتدة من 2010 اإىل 2015. 
وجند اأن اجتماع النمو وبرامج االإ�صلح يف هذا 
النموذج الفريد �صي�صاعد على خلق فر�س ا�صتثمارية 
غري م�صبوقة، وفر�س ال تتوفر يف معظم االقت�صادات 

واملتقدمة. النا�صجة 

القلعة ل�رصكة  االأ�صا�صي  الرتكيز 
القلعة ل�رصكة  الثانوي  الرتكيز 

القلعة ل�رصكة  احلالية  املكاتب 
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نموذج الأعمال واإ�ستراتيجية ال�ستثمار

�رصكة تابعة

�صندوق قطاعي متخ�ص�س

ال�رصكاء املحدودين
%80

�رصكة القلعة
%20

اإ�صتثمارات
تكميلية

اإ�صتثمارات
تكميلية

اإ�صتثمارات
تكميلية

اإ�صتثمارات
تكميلية

·  تعد القلعة م�صتثمرًا رئي�صيًا كما تعد مديرًا للأ�صول 
وت�صاهم عادة بن�صبة 20% )اأو 10% بحد اأدنى( من 

كافة ا�صتثماراتها.

·  يتم تاأ�صي�س ال�صناديق القطاعية املتخ�ص�صة لكل ا�صتثمار على 
حده ولكل قطاع اقت�صادي على حده

·  تتم اإدارة ال�صناديق القطاعية املتخ�ص�صة عرب اإ�صناد من 
جانب امل�صاهمني ل�رصكة القلعة

·  يتم �رصاء اأو تاأ�صي�س ال�رصكات التابعة لت�صبح �رصكات 
قاب�صة

·  تعمل ال�رصكات التابعة كقاعدة انطلق لل�صتثمارات التكميلية 
·  اال�صتثمارات التكميلية تعمل على اال�صتفادة من كافة 

مراحل �صل�صلة القيمة
·  نظرة اإ�صرتاتيجية تهدف لبناء الكيانات االإقليمية 

الرائدة يف �صناعات متنوعة

هيكل العمليات التقليدية

الأف�سل على الإطالق
تقوم �سركة القلعة بتطبيق منوذج اأعمال ناجح يجمع بني مزايا �سركات ال�ستثمار 

التقليدية و�سركات اإدارة الأ�سول 

ال�رصكات  وتاأ�صي�س  ب�رصاء  القلعة  �رصكة  تقوم 
التو�صع  خلطط  انطلق  قاعدة  منها  وتتخذ  الوطنية 

وتعتمد  حمددة.  �صناعية  قطاعات  يف  االإقليمي 
تاأ�صي�س  على  القلعة  ب�رصكة  اال�صتثمار  اإ�صرتاتيجية 

وقد  حده.  على  ا�صتثمار  لكل  متخ�ص�س  �صندوق 
�صندوق   19 بتاأ�صي�س  االآن  حتى  القلعة  �رصكة  قامت 

يف  تعمل  التي  ب�رصكاتها  للتحكم  متخ�ص�س  قطاعي 
قيمتها  ت�صل  با�صتثمارات  متنوع  �صناعي  جمال   15
القلعة  �رصكة  وتنتهج  اأمريكي.  دوالر  مليار   8.7 اإىل 

املرونة  لها  اأتاحت  تدريجية  ا�صتثمار  اإ�صرتاتيجية 
الذي  االقت�صادي  التباطوؤ  تداعيات  مواجهة  يف  والثبات 

بداأ خلل عامي 2008 و2009.
القلعة  �رصكة  يف  والعاملني  االإدارة  فريق  وميتلك 

كركيزة  ال�رصكة،  وتلتزم  اأ�صهمها.  من  االأكرب  الن�صبة 
رئي�صي  كم�صتثمر  بالدخول  الإ�صرتاتيجيتها،  اأ�صا�صية 
حتى  وقامت  بتنفيذها  تقوم  التي  ال�صفقات  جميع  يف 

من  اأمريكي  دوالر  مليون   756 من  اأكرث  با�صتثمار  االآن 

وبينما  املختلفة.  م�رصوعاتها  يف  اخلا�صة  ميزانيتها 
الفر�س  على  رئي�صية  ب�صورة  القلعة  �رصكة  تركز 

فهي  واأفريقيا،  االأو�صط  ال�رصق  منطقة  يف  اال�صتثمارية 
و�رصق  �صمال  باأ�صواق  كبريًا  اهتمامًا  تبدي  اأي�صًا 

. فريقيا اأ
جتمع  فريد  اأعمال  منوذج  بتطبيق  القلعة  وتقوم 

التقليدية  اال�صتثمار  �رصكات  مميزات  بني  خ�صائ�صه 
م�صتثمر  وب�صفتها  االأ�صول.  اإدارة  و�رصكات 

�صناديقها  يف  القلعة  ت�صاهم  عملياتها  كافة  يف  رئي�صي 
وي�صاهم  و%20   10 بني  ترتاوح  بن�صب  املتخ�ص�صة 

ال�رصكاء  ت�صم  اأخرى  اأطراف  املتبقية  بالن�صبة 
العامل. اأنحاء  وكافة  املنطقة  من  املحدودين 

خمتلفني  م�صدرين  على  القلعة  �رصكة  وتعتمد 
من  الراأ�صمالية  االأرباح  هما  االإيرادات  لتحقيق 

اإدارة  عن  واالأتعاب  الرئي�صية،  ا�صتثماراتها 
اال�صت�صارات  اأتعاب  ت�صمل  والتي  اال�صتثمارات 

ال�رصكاء  من  ت�صتحق  التي  االأداء  ح�صن  ومكافاآت 
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نموذج الأعمال واإ�ستراتيجية ال�ستثمار

خطوات منهجية لالإ�ستثمار

حت�صينات ما بعد االإ�صتحواذ
الدرا�صات 

التو�صع االإقليميالنمو الطبيعيال�صاملة
عمليات
التخارج

ال�صعي لتحقيق االأف�صلية واملركز 
القوي

تعزيز وتطوير االأن�صطة خللق 
الكيانات املحلية الرائدة

التخطيط لتنفيذ التخارج مع 
االلتزام بتطبيق املنهج املرن 

لل�صتثمار

·  تخ�صي�س مبكر للموارد
·  حتديد �رصيع للم�صكلت املادية

·  ا�صتطلع مف�صل حول 
االأطراف ذات العلقة

·  اإدراج التحوط على املخاطر 
الرئي�صية

·  ال�صعي لتحقيق االأف�صلية 
واملركز القوي

·  تعزيز وحتفيز الفرق االإدارية
·  حت�صني االإدارة املالية

·  تطوير العمليات
·  بناء الكيانات الرائدة عرب 

تخ�صي�س اخلربات االإدارية 
وروؤو�س االأموال
- النمو الطبيعي

- �صفقات االإ�صتحواذ 
التكميلية

·  بناء ال�رصكات لل�صتفادة 
من الفر�س التي تظهر على 

ال�صاحة

·  حتويل ال�رصكات املحلية اإىل 
كيانات اإقليمية رائدة

·  نقل خربات ال�رصكة اإىل 
االأ�صواق اجلديدة

·  ت�رصيع وترية خلق القيمة

·  التعرف املبكر على فر�س 
التخارج

·  تعظيم حجم ال�رصكة لت�صهيل 
عمليات التخارج عرب اأ�صواق 

املال
·  املرونة واال�صتعداد لتنفيذ 
البيع مقابل العائد املنا�صب

اال�صتفادة من القوى املحلية 
خللق الكيانات االإقليمية 

الرائدة

تفوق  اأرباح  حتقيق  عند  القلعة  ال�صناديق  يف  املحدودين 
املطلوب. الداخلي  العائد  معدل 

من  وا�صع  نطاق  يف  باال�صتثمار  ال�رصكة  وتقوم 
االأ�صمنت  منها  االقت�صادية  والقطاعات  ال�صناعات 

والنقل  الغذائية  وال�صناعات  والطاقة  والتعدين 
الطبيعي  والغاز  والبرتول  اللوجي�صتي  والدعم 

وغريها.

اال�صتحواذ �صفقات  اأنواع 
الفر�س  النتقاء  مرنًا  منهجًا  القلعة  �رصكة  تتبنى 

لها  يتيح  مما  املنطقة  اأنحاء  يف  املتميزة  اال�صتثمارية 
ما  وهو  اال�صتثمار،  مراحل  كافة  يف  الدخول  اإمكانية 
تركز  التي  االأخرى  اال�صتثمار  �رصكات  عن  به  تتميز 

ويقوم  اأ�صا�صية.  ب�صورة  اال�صتحواذ  �صفقات  على 
ال�صناديق  تاأ�صي�س  على  القلعة  تطبقه  الذي  النموذج 

اإىل  ال�صاعية  بال�رصكات  للتحكم  املتخ�ص�صة  القطاعية 
االإقليمي. امل�صتوى  على  القيمة  وتعظيم  النمو  حتقيق 

ودعم  بناء  يف  القلعة  ويعزى جناح �رصكة 
االأو�صاع  �صعوبة  من  الرغم  على  ا�صتثماراتها 

املنهج  هذا  اإىل  املا�صيني  العامني  مدار  على  االقت�صادية 
تاأمني  على  املتوا�صل  والعمل  لل�صتثمار  التدريجي 

ال�صتثماراتها. اجلديدة  التمويلية  احلزم 
عرب  عائد  اأعلى  حتقيق  اإىل  القلعة  �رصكة  وت�صعى 

اال�صتثمارية  الهياكل  من  متنوعة  جمموعة  توظيف 
)مثل  بالقرو�س  املمولة  اال�صتحواذ  �صفقات  ومنها 

االأ�صول  هيكلة  واإعادة  للأ�صمدة(،  امل�رصية  ال�رصكة 
و�رصكة  القاب�صة،  اأ�صيك  جمموعة  )مثل  املتعرثة 
ال�صناعات  وتطوير  الدمج  وعمليات  امل�رصيني(، 

للأ�صمنت(،  اأ�صيك  و�رصكة  عربية،  طاقة  �رصكة  )مثل 
نايل  �رصكة  )مثل  اجلديدة  امل�رصوعات  وتاأ�صي�س 

للتكرير(. امل�رصية  ال�رصكة  لوجي�صتيك�س، 
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اأهم اأحداث عام 2010

خف�س مخاطر الت�سغيل
كثفت �سركة القلعة جهودها خالل عام 2010 خلف�س خماطر الت�سغيل على م�ستوى 

�سركات املجموعة، ما اأدى اإىل ت�سغيل �سبع م�سروعات جديدة خالل العام وخلق 
وجود دائم يف اأ�سواق �سرق اأفريقيا  

يناير 2010: �رصكة جلوبال اإنريجي، ذراع توليد الطاقة الكهربائية التابع ل�رصكة طاقة عربية، توقع اتفاقية تعاون مع 
�رصكة اأ�صيك للأ�صمنت و�صندوق املعا�صات ال�صوداين لت�صغيل حمطة بربر للطاقة الكهربائية يف ال�صودان بقدرة 42 ميجاوات. بداأ 

ت�صغيل املحطة اجلديدة خلل مايو 2010 لتوفري كافة احتياجات الطاقة مل�صنع اأ�صمنت التكامل وهو اأحد امل�رصوعات اجلديدة 
التابعة ل�رصكة اأ�صيك للأ�صمنت يف ال�صوق ال�صوداين بطاقة اإنتاجية تبلغ 1.6 مليون طن اأ�صمنت �صنويًا.

فرباير 2010: مزارع دينا ت�صتورد قطيع اإ�صايف ي�صم 850 بقرة من �صللة هول�صتني من الواليات املتحدة االأمريكية ت�صليم 
منت�صف عام 2010. وت�صعى ال�رصكة اإىل رفع قطيع االأبقار احللبة مبزارع دينا اإىل 10 اآالف بقرة بحلول عام 2012.

فرباير 2010: ال�رصكة الوطنية الإدارة املوانئ النهرية توقع عقدًا ملدة 5 �صنوات مع ال�رصكة العامة لل�صوامع والتخزين لنقل 
حوايل 2 مليون طن من القمح �صنويا على امتداد نهر النيل.

فرباير 2010: جمموعة اأ�صيك القاب�صة ت�صتحوذ على ح�صة 9.48% من راأ�صمال �رصكة اأ�صيك للأ�صمنت يف �صفقة بلغت 
قيمتها 80 مليون دوالر اأمريكي بني االأ�صهم والنقد، وترتفع بذلك ح�صة املجموعة اإىل 61.04% يف اأ�صيك للأ�صمنت وهي واحدة 

من كربى �رصكات ت�صنيع االأ�صمنت يف املنطقة. 

مار�س 2010: �رصكة �صكك حديد وادي النيل تقدم خدمات نقل الب�صائع يف ال�صوق ال�صوداين مبوجب اتفاقية �رصاكة مع هيئة 
ال�صكك احلديد ال�صودانية. ت�صمح االتفاقية اجلديدة ل�رصكة وادي النيل بت�صغيل خطوط ال�صكك احلديد التابعة للهيئة مقابل ح�صة 

من اإيرادات ال�رصكة.

مار�س 2010: �رصكة بنيان للتنمية والتجارة تنتهي من ترتيب قر�س م�صرتك بقيمة 185 مليون جنيه ال�صتكمال م�رصوع 
ديزاينبولي�س وهو اأول مول جتاري متخ�ص�س يف االثاث والديكور مبنطقة ال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا.

اأبريل 2010: �رصكة �صفنك�س للزجاج تبداأ ت�صغيل م�صنع الزجاج امل�صطح اجلديد بطاقة اإنتاجية تبلغ 600 طن يوميًا وبتكلفة 
ا�صتثمارية ت�صل اإىل 1.1 مليار جم. يعد م�صنع �صفنك�س اأحدث م�صانع الزجاج واأكرثها تطورًا يف ال�صوق امل�رصي ويعمل على 

اإنتاج الزجاج امل�صطح عايل اجلودة وبيع االإنتاج يف ال�صوق املحلي واأ�صواق الت�صدير مبنطقة ال�رصق االأو�صط واأفريقيا.

مايو 2010: �رصكة اأ�صيك للخر�صانة اجلاهزة تبداأ ت�صغيل ثلثة خطوط اإنتاج يف حمافظات �صعيد م�رص لتغطية الطلب العايل 
وغري امل�صتوفى على منتجات اخلر�صانة اجلاهزة وذلك بالتوازي مع زيادة م�صاركة القطاع اخلا�س والتو�صع يف برامج االإنفاق 

على حتديث البنية التحتية يف املنطقة.
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اأهم اأحداث عام 2010

يوليو 2010: �رصكة اأ�صيك للت�صنيع وامل�رصوعات ال�صناعية )اأر�صكو(، اإحدى �رصكات املقاوالت العاملة يف قطاعات االأ�صمنت 
  BMIC والطاقة والبرتوكيماويات وال�صناعات العامة، توقع عقدًا بقيمة 130 مليون دوالر اأمريكي مع �رصكة �صناعات مواد البناء

لت�صييد خط جديد الإنتاج االأ�صمنت مبحافظة اأ�صيوط يف �صعيد م�رص.

اأغ�صط�س 2010: بعد اال�صتحواذ على ح�صة االأقلية خلل عام 2009، �رصكة القلعة ترفع م�صاهمتها اإىل ح�صة االأغلبية يف 
�رصكة ريفت فايل، وهي �رصكة ال�صكك احلديد الوطنية بكينيا واأوغندا، وتتوىل قيادة برنامج اإعادة الهيكلة ال�صاملة بقيمة 287 

مليون دوالر اأمريكي لرفع كفاءة عمليات ال�رصكة وخف�س معدالت احلوادث والتو�صع يف اأن�صطة نقل الركاب.

اأغ�صط�س 2010: �رصكة القلعة تعلن عن توفري حزمة قرو�س بقيمة 2.6 مليار دوالر اأمريكي لتمويل اإن�صاء معمل ال�رصكة 
امل�رصية للتكرير يف منطقة القاهرة الكربى بتكلفة ا�صتثمارية تبلغ 3.7 مليار دوالر اأمريكي. وت�صم حزمة القرو�س مبلغ 2.35 

مليار دوالر اأمريكي يف �صكل قرو�س اأولية و225 مليون دوالر اأمريكي قرو�س ثانوية.

اأغ�صط�س 2010: �رصكة اأ�صيك للتعدين "اأ�صكوم" ت�صجل تطورًا ملحوظًا يف امتيازات الذهب باثيوبيا وال�صودان واجلزائر. 
ويف مار�س 2011 ح�صلت اأ�صكوم على نتائج حتليل العينات االأولية والتي حملت اإ�صارات اإيجابية واأكد وجود الذهب يف 17 موقع 

حفر يف غرب اأثيوبيا.

اأغ�صط�س 2010: �رصكة نايل كارجو ت�صتلم اأول بارجتني من االأ�صطول املتعاقد على بنائه مع �رصكة تر�صانة االإ�صكندرية 
وي�صم 100 بارجة �صديقة للبيئة وبت�صميمات خا�صة تنا�صب الطبيعة امللحية يف نهر النيل. كما قامت ال�رصكة با�صتلم بارجتني 

اإ�صافيتني يف مار�س 2011 لتن�صم اإىل اأ�صطول نايل كارجو احلايل املكون من 31 بارجة نهرية مت جتديدها بالكامل. 

�صبتمرب 2010: اأكرب مزارع القطاع اخلا�س التجارية يف م�رص، مزارع دينا، تفتتح �صل�صلة منافذ التجزئة لتوفري منتجات 
االألبان واالأغذية واللحوم عالية اجلودة يف ال�صوق املحلي. ومتتلك مزارع دينا حالياً �صتة منافذ بيع موزعة على خم�صة من اأكرث 

املناطق حيوية يف ال�صوق امل�رصي، وتعمل على زيادة �صبكة الفروع اإىل 20 فرعًا خلل العامني القادمني. 

اأكتوبر 2010: �رصكة القلعة تعلن عن تاأ�صي�س اجلمعية امل�رصية لل�صتثمار املبا�رص (EPEA) يف حفل ا�صت�صافته بالعا�صمة 
امل�رصية، القاهرة، و�صارك فيه �صيف ال�رصف ال�صيد دافيد روبن�صتني وهو واحد من اأبرز �صخ�صيات �صناعة اال�صتثمار املبا�رص 

حول العامل. وت�صعى اجلمعية امل�رصية لل�صتثمار املبا�رص اإىل خلق بيئة تنظيمية فعالة تقوم على تبادل املعلومات والبيانات ون�رص 
اأف�صل املفاهيم واملمار�صات بني ال�رصكات العاملة يف ال�صوق امل�رصي واالأ�صواق االإقليمية.

نوفمرب 2010: �رصكة اأ�صيك للأ�صمنت تعلن افتتاح م�صنع اأ�صمنت التكامل والذي بداأ ت�صغيله خلل �صيف 2010 بطاقة 
اإنتاجية ت�صل اإىل 1.6 مليون طن اأ�صمنت �صنويًا. ويعد م�صنع اأ�صمنت التكامل اأول م�رصوعات اأ�صيك للأ�صمنت يف ال�صوق 

ال�صوداين ويقع على بعد 320 كم �صمال العا�صمة ال�صودانية اخلرطوم. 

نوفمرب 2010: جمموعة جذور تقوم بتعيني ال�صيد حممد الر�صيدي رئي�صًا ملجل�س اإدارة املجموعة وال�صيد حامت نوير يف 
من�صب الرئي�س التنفيذي وذلك لقيادة خطط االإ�صرتاتيجية ومبادرات التكامل بني ا�صتثمارات جمموعة جذور. 
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اللجنة التنفيذية

روؤية محلية، خبرة عالمية
ميتلك فريق الإدارة العليا ح�سة الأغلبية من اأ�سهم راأ�سمال �سركة القلعة

اأحمد هيكل - املوؤ�ص�س ورئي�س جمل�س االإدارة 
قبل تاأ�صي�س �رصكة القلعة كان اأحمد هيكل الع�صو املنتدب وع�صو جمل�س االإدارة التنفيذي باملجموعة 

املالية هريمي�س القاب�صة والتي عمل على حتويلها من �رصكة ا�صت�صارات مالية �صغرية اإيل بنك اال�صتثمار 
الرائد يف العامل العربي. وتوىل اأحمد هيكل رئا�صة قطاع اإدارة االأ�صول )1994-1995( وقطاع تداول 
االأوراق املالية )1997-1999( وقطاع الرتويج وتغطية االكتتاب )1996-1997( وقطاع اال�صتثمار 
املبا�رص )1999-2001(. وعمل اأحمد هيكل على تنفيذ العديد من �صفقات اال�صتثمار املبا�رص الناجحة 

و�صارك يف تاأ�صي�س ال�رصكة الرائدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف م�رص واأكرب �رصكة 
توزيع الغاز الطبيعي يف م�رص. كما �صارك اأحمد هيكل يف ترتيب ثلث عمليات متويل ل�صالح �رصكة 

اأوار�صكوم تيليكوم الرائدة يف جمال االت�صاالت ف�صًل عن عمليات الطرح العام لكربى ال�رصكات االإقليمية 
ومنها اأورا�صكوم للإن�صاء وال�صناعة واأورا�صكوم للفنادق. ح�صل اأحمد هيكل على �صهادة املاج�صتري 

والدكتوراه يف الهند�صة ال�صناعية واالإدارة الهند�صية من جامعة �صتانفورد االأمريكية.

ه�صام اخلازندار - ال�صريك املوؤ�ص�س والع�صو املنتدب 
قبل ا�صرتاكه يف تاأ�صي�س �رصكة القلعة، توىل ه�صام اخلازندار رئا�صة قطاع الرتويج وتغطية االكتتاب 

باملجموعة املالية هريمي�س حيث بداأ حياته املهنية يف عام 1996 و�صارك يف تنفيذ عدد من اأكرب العمليات 
اال�صتثمارية. وعمل اخلازندار كذلك مع موؤ�ص�صة Goldman Sachs بلندن عام 1999-2000 حيث �صافر 
يف اإعارة لتقدمي اال�صت�صارات للموؤ�ص�صات وال�رصكات االأوروبية حول ا�صرتاتيجية اال�صتثمار و�صفقات 
الدمج واال�صتحواذ. ه�صام اخلازندار ع�صو مبجال�س اإدارة العديد من ال�رصكات االإقليمية الرائدة منها 

جمموعة اأ�صيك القاب�صة و�رصكة ال�صويدي للكابلت، وهو اأي�ًصا رئي�س جلنة اأ�صواق مال واال�صتثمار 
يف الغرفة التجارية االأمريكية مب�رص، وع�صو جمل�س االإدارة باجلمعية امل�رصية للأوراق املالية وع�صو 

جمل�س امل�صت�صارين بكلية اإدارة االأعمال باجلامعة االأمريكية بالقاهرة وع�صو اللجنة اال�صت�صارية 
مبوؤ�ص�صة اال�صتثمار املبا�رص يف االأ�صواق النا�صئة EMPEA واأحد االأع�صاء املوؤ�ص�صني للجمعية امل�رصية 

لل�صتثمار املبا�رص EPEA، وذلك اإىل جانب ع�صويته ال�صابقة يف جمل�س االأعمال امل�رصي االأمريكي. ح�صل 
ه�صام اخلازندار على �صهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد من اجلامعة االأمريكية بالقاهرة عام 1996 

و�صهادة املاج�صتري يف اإدارة االأعمال من جامعة هارفارد االأمريكية عام 2003.

كرمي �صادق - الع�صو املنتدب
قبل ان�صمامه ل�رصكة القلعة كان كرمي �صادق الع�صو املنتدب بال�رصكة العربية لل�صتثمار وهي اإحدى 
�رصكات اال�صتثمار املبا�رص الكربى يف م�رص. وجنح �صادق يف اإعادة جزء كبري من ا�صتثمارات ال�رصكة 

والتي تقدر بنحو 500 مليون جنيه )90.91 مليون دوالر اأمريكي( اإىل امل�صاهمني يف �صكل اأرباح 
وعمليات اإعادة �رصاء للأ�صهم. كما عمل �صادق بالبنك التجاري الدويل والبنك العربي حيث اكت�صب 
خربة وا�صعة يف جمال البنوك املوؤ�ص�صات وتقييم خماطر االئتمان. ح�صل كرمي �صادق على �صهادة 

املاج�صتري يف االأوراق املالية الدولية واال�صتثمار والتمويل من جامعة ريدينج باململكة املتحدة.
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اأحمد احل�صيني - الع�صو املنتدب
قبل ان�صمامه ل�رصكة القلعة يف 2005، �صغل اأحمد احل�صيني من�صب مدير ق�صم الرتويج وتغطية 

االكتتاب ببنك باركليز م�رص وكان ع�صوًا يف اللجنة التنفيذية وم�صئواًل �صخ�صيًا عن و�صع التوجهات 
االإ�صرتاتيجية للبنك وتقييم فر�س النمو اال�صتثنائية يف اأ�صواق املنطقة. وقبل ذلك عمل احل�صيني مع 

فريق �صمال غرب اأفريقيا ببنك اال�صتثمار التابع لـ Citi Group، حيث قاد بنف�صه عمليات هيكلة وترتيب 
االأن�صطة التمويلية لل�رصكات واملوؤ�ص�صات العملقة. ح�صل اأحمد احل�صيني على �صهادة البكالوريو�س 

يف العلوم ال�صيا�صية واإدارة االأعمال من اجلامعة االأمريكية بالقاهرة و�صهادة املاج�صتري بامتياز يف 
اإدارة االأعمال من كلية ما�صرتيخت للإدارة.

مروان العربي - الع�صو املنتدب
 Shearman & Sterling قبل ان�صمامه ل�رصكة القلعة يف عام 2005، كان مروان العربي �رصيكًا يف �رصكة

وهي اأحد مكاتب اال�صت�صارات القانونية الرائدة حول العامل ويقع مقره الرئي�صي مبدينة نيويورك 
االأمريكية ويتخ�ص�س يف �صفقات الدمج واال�صتحواذ واملعاملت يف قطاع البرتول والغاز الطبيعي. 
وقبل ذلك �صغل العربي من�صب املدير التنفيذي باملجموعة املالية هريمي�س، بنك اال�صتثمار الرائد يف 

العامل العربي، حيث قدم اال�صت�صارات حول اأن�صطة �صوق املال و�صفقات الدمج واال�صتحواذ. در�س 
مروان العربي االقت�صاد باجلامعة االأمريكية بالقاهرة وجامعة يال االأمريكية، وح�صل على �صهادة 

الدكتوراه يف القانون من جامعة كولومبيا بالواليات املتحدة االأمريكية.

اأحمد ال�صامي - الع�صو املنتدب واملدير املايل
قبل ان�صمامه ل�رصكة القلعة، اأ�ص�س اأحمد ال�صامي �رصكة الفريوز انرتنا�صونال و�صغل من�صب املدير 

املايل وكان م�صئواًل عن اأن�صطة التمويل واحل�صابات واأنظمة تكنولوجيا املعلومات ف�صًل عن العمل مع 
رئي�س �رصكة الفريوز لتطوير االأن�صطة اجلديدة. وقبل عمله ب�رصكة الفريوز انرتنا�صونال �صغل اأحمد 

ال�صامي من�صب املدير املايل ل�رصكة االأهرام للم�رصوبات حيث توىل تطوير اأنظمة ال�رصكة ومعايري 
التقارير املالية وجنح يف حتويل ال�رصكة من املعايري التقليدية املتبعة بالقطاع العام اإىل االأنظمة االآلية 

املتفقة مع املعايري الدولية للمحا�صبة وتلك املطبقة يف �رصكة "هاينكني". ح�صل اأحمد ال�صامي على 
�صهادة البكالوريو�س يف التجارة من جامعة حلوان.
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طارق �صالح الدين عطية  - الع�صو املنتدب للم�صروعات اجلديدة
قبل ان�صمامه ل�رصكة القلعة يف عام 2007، عمل طارق �صلح الدين بق�صم اإدارة امل�رصوعات يف ال�رصكة 

العربية لل�صت�صارات الهند�صية حيث اأدار الكثري من امل�رصوعات العملقة ومنها م�رصوع �صيتي 
�صتارز العقاري متعدد االأغرا�س والذي بلغت قيمته اال�صتثمارية 750 مليون دوالر اأمريكي، باالإ�صافة 

اإىل م�رصوع م�صنع الزجاج امل�صطح بقيمة 107 مليون دوالر اأمريكي يف مدينة العا�رص من رم�صان. 
ومي�صي طارق �صلح الدين حاليًا فرتة اإعارة ل�رصكة اأر�صكو، اإحدى �رصكات جمموعة اأ�صيك القاب�صة، 

حيث ي�صغل من�صب الع�صو املنتدب والرئي�س التنفيذي. ح�صل طارق �صلح الدين عطية على �صهادة 
البكالوريو�س يف الهند�صة من جامعة القاهرة و�صهادة املاج�صتري يف اإدارة االأعمال من االأكادميية 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة.

�صتيفن مرييف - الع�صو املنتدب بق�صم عالقات املوؤ�ص�صات الدولية
قبل ان�صمامه ل�رصكة القلعة يف عام 2008، �صغل �صتيفن مرييف من�صب رئي�س االإ�صدارات اخلا�صة يف �رصكة 

Citigroup Global Markets حيث يتمتع بخربة تزيد عن 20 عاماً يف اأن�صطة جذب اال�صتثمارات الراأ�صمالية اجلديدة 

 Salomon لعمليات اال�صتثمار املبا�رص وغريها من اأن�صطة بنوك اال�صتثمار. وقد �صغل مرييف عدة منا�صب مبجموعة
Brothers / Salomon Smith Barney يف عدد من املدن العاملية الكربى مثل نيويورك وطوكيو ولندن ابتداءًا من عام 

1985 حتى تخ�ص�س يف عمليات الدمج واال�صتحواذ يف اأوائل الت�صعينات وتوىل قيادة �صفقات الدمج واال�صتحواذ 
التي قامت بها املجموعة يف االأ�صواق االأوروبية اإىل جانب عمله يف جمال اال�صت�صارات اال�صتثمارية واأن�صطة جذب 

يل قامت باإدارتها موؤ�ص�صة  روؤو�س االأموال لل�صتثمارات اخلا�صة والعامة. وقام مرييف بتنفيذ اأول عملية طرح عام اأوَّ
�صاملون يف اأوروبا اإىل جانب عملية متويل �صندات يانكي وال�صندات القابلة للتحويل واالإ�صدارات اخلا�صة لكل من 
ال�رصكاء العموميني وال�رصكات اخلا�صة على حد �صواء. وقبل عودته للعمل مع Citi Group يف عام 2001، �صغل 

مرييف من�صب الع�صو املنتدب ب�رصكة E*Trade International Capital، وكان م�صئوالً عن هيكلة التوزيع االإلكرتوين 
بال�رصكة وطرح خدمات التداول عرب بوابة اإلكرتونية على �صبكة االإنرتنت وغريها من املهام االأخرى التي ُعِهدت اإليه.

عالء العفيفي - الع�صو املنتدب ب�صركة القلعة يف اجلزائر
قبل ان�صمامه ل�رصكة القلعة يف عام 2006، عمل علء العفيفي ب�رصكة Goldman Sachs & Co يف لندن 

مع فرق الدمج واال�صتحواذ واملوارد الطبيعية وال�صناعية. و�صارك العفيفي يف الكثري من ال�صفقات 
اال�صتثمارية وقدم اال�صت�صارات يف اأن�صطة الدمج واال�صتحواذ واأن�صطة التمويل وتن�صيق الديون 

 Mittal Steel، Petrolplus، Saint-Gobain، British واالأن�صطة الدفاعية للعديد من العملء البارزين منهم
Petroleum، Shell، British Gas، InterGen، MOL، SAS، ICI، و�صينما اأوديون. بداأ علء العفيفي حياته 

املهنية مع املجموعة املالية هريمي�س، بنك اال�صتثمار الرائد يف العامل العربي، وهو حملل مايل معتمد 
(CFA) ويحمل �صهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد واإدارة االأعمال من اجلامعة االأمريكية بالقاهرة 

و�صهادة املاج�صتري يف اإدارة االأعمال )مع الرتكيز على �صيا�صات التمويل واالإدارة االإ�صرتاتيجية 
والتنظيمية( من كلية وارتون للأعمال بالواليات املتحدة االأمريكية.

فريق على اأعلى م�ستوى من الكفاءة والخبرة
تتمتع �سركة القلعة بفريق من الأع�ساء املنتدبني يجمع بني الروؤية واخلربة املحلية 

واأف�سل املمار�سات والعاملية
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�صريف الربن�س - الع�صو املنتدب
قبل ان�صمامه ل�رصكة القلعة يف عام 2006، �صغل �رصيف الربن�س من�صب مدير التخطيط االإ�صرتاتيجي 

وعلقات امل�صتثمرين يف �رصكة فودافون م�رص، و�صاعد يف منو راأ�س املال ال�صوقي لل�رصكة من 1.5 
مليار دوالر اأمريكي اإىل 4 مليار دوالر اأمريكي. وكان �رصيف الربن�س نائب رئي�س ق�صم الرتويج 

وتغطية االكتتاب باملجموعة املالية هريمي�س وقام باإدارة وتن�صيق عدد من عمليات الدمج واال�صتحواذ 
منها تقييم عملية �رصاء �رصكة هاينكني حل�صة اإ�صرتاتيجية يف �رصكة االأهرام للم�رصوبات يف �صفقة 

بلغت قيمتها 287 مليون دوالر اأمريكي، وعملية قيد �رصكة فودافون م�رص يف بور�صتي القاهرة 
واالأ�صكندرية بقيمة 1.6 مليار دوالر اأمريكي باالإ�صافة اإىل برنامج �صهادات االإيداع الدولية ل�رصكة 
اأورا�صكوم تيليكوم يف بور�صة لندن بقيمة 368 مليون دوالر اأمريكي. ح�صل �رصيف الربن�س على 

�صهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد من اجلامعة االأمريكية بالقاهرة.

با�صم عزب - الع�صو املنتدب
ان�صم با�صم عزب ل�رصكة القلعة يف عام 2009 وي�صغل االآن من�صب الع�صو املنتدب ومدير االإ�صدارات 

يف اأنحاء العامل العربي. وعمل عزب يف ال�صابق مديرًا لق�صم تداول االأوراق املالية ب�رصكة بلتون 
القاب�صة حيث قام بتغطية اأ�صواق دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. 

وتوىل قبل ذلك رئا�صة ق�صم امل�صتثمرين اأ�صحاب امللءة املالية واملوؤ�ص�صات اال�صتثمارية العربية 
باملجموعة املالية هريمي�س، بنك اال�صتثمار الرائد يف العامل العربي، وذلك بعد عمله يف ق�صم التمويل 

التابع للبنك امل�رصي االأمريكي )كريدي اجريكول م�رص حاليًا( وق�صم التمويل املوؤ�ص�صي يف �صيتي بنك 
م�رص.

عمرو الرببري - الع�صو املنتدب
قبل ان�صمامه ل�رصكة القلعة يف من�صب الع�صو املنتدب خلل فرباير 2009، عمل عمرو الرببري مع 
Deutsche Bank وCiti Group حيث �صملت م�صئولياته العديد من املجاالت منها التمويل ال�صخ�صي 

واملوؤ�ص�صي وتداول امل�صتقات والهيكلة. كما عمل الرببري بق�صم التداول واملواقف اخلا�صة باالأ�صواق 
النا�صئة مع Deutsche Bank حيث ركز على فر�س النمو يف اأ�صواق منطقة ال�رصق االأو�صط و�صمال 

اأفريقيا وغريها من االأ�صواق االأفريقية اجلذابة. ح�صل عمرو الرببري على �صهادة البكالوريو�س يف 
الهند�صة امليكانيكية من اجلامعة االأمريكية بالقاهرة واأم�صى فرتة درا�صية يف جامعة والية بن�صلفانيا 

االأمريكية.

حممد عبدالاله - الع�صو املنتدب
قبل ان�صمامه ل�رصكة القلعة يف عام 2005، عمل حممد عبدالله مع امل�صتثمرين من اأ�صحاب امللءة 

املالية باملجموعة املالية هريمي�س لتداول االأوراق املالية. وقبل ذلك عمل عبدالله بق�صم االئتمان التابع 
للبنك التجاري الدويل حيث اأدار عمليات البنك يف قطاعات املن�صوجات والورق مبحفظة ا�صتثمارية تبلغ 

قيمتها 500 مليون جنيه م�رصي. ح�صل حممد عبدالله على �صهادة البكالوريو�س يف املحا�صبة من 
كلية التجارة بجامعة القاهرة.
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مجل�س الإدارة

حماية م�سالح الم�ساهمين
يتاألف جمل�س اإدارة �سركة القلعة من الأع�ساء غري تنفيذيني ب�سورة اأ�سا�سية، 

وت�ستفيد ا�ستثمارات املجموعة من اخلربات الإدارية واملنظور الإقليمي الوا�سع الذي 
يحظى به اأع�ساء جمل�س الإدارة 

اإىل جانب موؤ�ص�س �رصكة القلعة وال�رصيك املوؤ�ص�س واأربعة 
من االأع�صاء املنتدبني يف اللجنة التنفيذية، ي�صم جمل�س اإدارة 

�رصكة القلعة حاليًا �صبعة اأع�صاء غري تنفيذيني مت اختيارهم 
من قبل م�صاهمي ال�رصكة.

املوؤ�ص�س ورئي�س جمل�س االإدارة
�أحمد هيكل

االأع�صاء غري التنفيذيني
عالء عرفه

)ان�صم عام 2009(

ه�شام عبد�حلميد �أحميد 
�رصكة االإمارات الدولية لل�صتثمار )ان�صم عام 2009(

�شاري موري�س
�رصكة العليان املالية املحدودة )ان�صم عام 2010(

كرمي �ل�شرييف
�رصكة Power Investment )ان�صم عام 2010(

�ل�شيخ طارق �لقا�شمي
)ان�صم عام 2009(

جمدي �لد�شوقي
�رصكة Cape Collard Investments  )ان�صم عام 2010(

�ل�شيخ حممد بن �شحيم �آل ثاين
)ان�صم 2009(

االأع�صاء التنفيذيني
ه�شام �خلازند�ر

ال�رصيك املوؤ�ص�س والع�صو املنتدب

كرمي �شادق
الع�صو املنتدب

�أحمد �حل�شيني
الع�صو املنتدب

مرو�ن �لعربي
الع�صو املنتدب

�أحمد �ل�شامي
الع�صو املنتدب واملدير املايل

تانزانيا، �صريينيتي نا�صونال بارك
© Marcello Bertinetti / White Star Achive
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2010
عام حافل باجلوائز

�سركــــــة القلعــــــة

�رصكة القلعة )املقيدة يف البور�صة امل�رصية حتت كود   CCAP.CA( هي ال�رصكة الرائدة يف جمال اال�صتثمار املبا�رص يف منطقة 
ال�رصق االأو�صط واأفريقيا، وتقوم ال�رصكة ببناء اال�صتثمارات االإقليمية التابعة يف �صناعات منتقاة من خلل عمليات اال�صتحواذ 
واإعادة الهيكلة وتاأ�صي�س امل�رصوعات اجلديدة التي يتم تنفيذها عرب ال�صناديق القطاعية املتخ�ص�صة. ومتتلك �رصكة القلعة حاليًا 
19 �صندوق قطاعي متخ�ص�س ت�صيطر على جمموعة ال�رصكات التابعة با�صتثمارات ت�صل اإىل اأكرث من 8.7 مليار دوالر اأمريكي يف 
15 جمال �صناعي متنوع من بينها التعدين واالأ�صمنت والنقل واالأغذية والطاقة يف اأنحاء 14 دولة. ومنذ عام 2004، جنحت �رصكة 
القلعة يف حتقيق عوائد نقدية للم�صتثمرين تقدر باأكرث من 2.2 مليار دوالر اأمريكي على ا�صتثمارات بلغت 650 مليون دوالر اأمريكي، 

متفوقًة بذلك على كافة �رصكات اال�صتثمار املبا�رص االأخرى يف املنطقة. 

اأكرب �رصكة يف اأفريقيا
PEI 300 2010

 اأف�صل �رصكة ا�صتثمار
مبا�رص خلل العام

 اأف�صل �رصكة ا�صتثمار
مبا�رص

 اأف�صل �صفقات البنية
 التحتية يف اأفريقيا خلل

العام

 اأف�صل �صفقة يف قطاع
 البرتول والغاز الطبيعي

خلل العام

 اأف�صل �رصكة ا�صتثمار
مبا�رص يف م�رص

اأف�صل ع�صو منتدب

 اأف�صل �رصكة ا�صتثمار
مبا�رص يف اأفريقيا

 اأف�صل �رصكة
ا�صتثمار مبا�رص

 اأف�صل �رصكة يف اأفريقيا
خلل العام
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القطاع ال�صناعي:  
الهند�صة واالإن�صاء 

واالأ�صمنت
تاريخ اال�صتثمار:

دي�صمرب 2004 
طبيعة اال�صتثمار: 
اإعادة هيكلة الأ�صول 

متعرثة وتاأ�صي�س 
م�رصوعات جديدة

ملكية �صركة القلعة: 
%48.5

اأداء �سركات المجموعة

مجموعة اأ�سيك القاب�سة
جمموعة اأ�صيك القاب�صة هي اإحدى ال�رصكات االإقليمية 

الرائدة يف جماالت االأ�صمنت والهند�صة واالإن�صاء، ومتتد 
عمليات املجموعة يف اأغلب اأ�صواق منطقة ال�رصق االأو�صط 
واأفريقيا. وتتمتع جمموعة اأ�صيك القاب�صة بخربة ترجع 

اإىل اأكرث من 30 عامًا يف جماالت متنوعة ت�صمل ت�صميم 
وهند�صة واإن�صاء امل�صانع وخدمات االإدارة الفنية والتحكم 

االآيل.
وت�صم جمموعة اأ�صيك القاب�صة حتت مظلتها �رصكة 

اأ�صيك للأ�صمنت، وهي اإحدى ال�رصكات الرائدة يف �صناعة 
االأ�صمنت ومن املتوقع و�صول قدرتها االإنتاجية من 

االأ�صواق الرئي�صية يف منطقة ال�رصق االأو�صط و�صمال 
اأفريقيا ومنها اأ�صواق م�رص وال�صودان واجلزائر اإىل اأكرث 

من 10 مليون طن اأ�صمنت �صنويًا بحلول عام 2015.
وتقدم جمموعة اأ�صيك القاب�صة كذلك خدمات املقاوالت 

املتكاملة وغريها من خدمات االإدارة الفنية والبيئية عرب 
باقي �رصكات املجموعة – وهي �رصكة اأ�صيك للهند�صة، 
و�رصكة اإيزاكو، و�رصكة اأر�صكو، و�رصكة اأ�صيك للتحكم 

االآيل، و�رصكة اأ�صنربو.
وقد عملت جمموعة اأ�صيك القاب�صة على التو�صع 

باأن�صطتها الأبعد من �رصكات وم�صانع االأ�صمنت فقط حيث 
ت�صم قاعدة عملء املجموعة حاليًا �رصكات احلديد وال�صلب 

وحمطات توليد الطاقة الكهربائية وغريها من االأن�صطة 
ال�صناعية الكربى يف اأ�صواق املنطقة.

تطور اأن�صطة ال�صركة
تتمتع �رصكة اأ�صيك للأ�صمنت بوجود قوي يف ال�صوق 

امل�رصي حيث متتلك ح�ص�صًا من اأ�صهم راأ�صمال �رصكة 
م�رص للأ�صمنت قنا، وال�رصكة العربية الوطنية للأ�صمنت 

)م�صنع اأ�صمنت جديد حتت التاأ�صي�س يف حمافظة املنيا 
بطاقة اإنتاجية تبلغ 2 مليون اأ�صمنت �صنويًا( وم�صنع 

اخلر�صانة اجلاهزة يف �صعيد م�رص. 
وعلى ال�صعيد االإقليمي دخلت �رصكة اأ�صيك للأ�صمنت 

ال�صوق اجلزائري ونظريه ال�صوداين موؤخرًا �صمن خططها 
للتحول اإىل كربى �رصكات االأ�صمنت يف املنطقة واإنتاج اأكرث 

من 10 مليون طن اأ�صمنت �صنويًا بحلول عام 2015.
ففي اجلزائر حيث تتجاوز معدالت الطلب على 

االأ�صمنت القدرة االإنتاجية للدولة، جنحت اأ�صيك للأ�صمنت 
يف خلق وجود قوي عرب احل�صول على ح�صة 35% وحق 

االإدارة يف �رصكة زهانه للأ�صمنت اململوكة للحكومة 
اجلزائرية. وتوا�صل ال�رصكة كذلك اإن�صاء م�صنع اأ�صمنت 

جديد يف منطقة جلفا بو�صط اجلزائر بتكلفة ا�صتثمارية تبلغ 
371 مليون دوالر اأمريكي وبطاقة اإنتاجية ت�صل اإىل 1.4 
مليون طن �صنويًا. وت�صعى ال�رصكة اإىل االنتهاء من تنفيذ 

املرحلة االأوىل بامل�رصوع ومن ثم بدء املرحلة الثانية لريتفع 
حجم االإنتاج ال�صنوي اإىل 1.8 مليون طن اأ�صمنت �صنويًا 

عند اكتمال امل�رصوع يف عام 2014. 
وتاأتي جمموعة هائل �صعيد و�صندوق اال�صتثمار 

الدامناركي بني اأبرز �رصكاء اأ�صيك للأ�صمنت يف م�رصوع 
جلفا، ف�صًل عن قيام بنك اجلزائر اخلارجي بتوفري قر�س 

بقيمة 180 مليون دوالر اأمريكي للم�صاهمة يف متويل 
امل�رصوع الذي �صيخلق 470 وظيفة دائمة واأكرث من 700 

فر�صة عمل غري مبا�رصة عند اكتماله، اإىل جانب ت�رصيع 
وترية التنمية يف املنطقة املحيطة بامل�رصوع.

وخلل اأغ�صط�س 2010 قامت اأ�صيك للأ�صمنت بت�صغيل 
م�صنع اأ�صمنت التكامل، وهو اأحدث م�صانع االأ�صمنت 

واأكرثها تطورًا يف ال�صوق ال�صوداين الواعد، ويقوم امل�صنع 
بتوفري احتياجات ال�صوق املحلي يف ال�صودان حيث قام باإنتاج 
اأكرث من 500 األف طن من الكلنكر واالأ�صمنت يف غ�صون �صتة 

اأ�صهر من بدء عمليات االإنتاج.
ورجوعًا اإىل ال�صوق امل�رصي اأعلنت �رصكة اأ�صيك 
للأ�صمنت يف �صهر اأكتوبر عن ح�صول ال�رصكة العربية 
الوطنية للأ�صمنت على قر�س بقيمة 185 مليون دوالر 

اأمريكي لتمويل م�رصوعها اجلديد وهو اإن�صاء م�صنع اأ�صمنت 
بقدرة اإنتاجية تبلغ 5000 طن يوميا يف حمافظة املنيا. ومن 

املخطط اأن يكتمل امل�رصوع الذي تبلغ تكلفته اال�صتثمارية 
335 مليون دوالر اأمريكي يف الن�صف االأول من عام 2013 

من اأجل تغطية احتياجات قطاع البنية التحتية وغريه من 
امل�رصوعات املنتظر اإقامتها يف �صعيد م�رص.

كما قامت �رصكة اأ�صيك للخر�صانة اجلاهزة بت�صغيل 
م�صانعها يف حمافظات قنا واأ�صيوط واملنيا خلل الربع الثالث 

من العام، و�صهدت الفرتة التالية ارتفاعًا ملحوظًا يف مبيعات 
ال�رصكة، اإال اأن توقعات االإدارة لعام 2011 مازالت تت�صم 

بعدم الو�صوح نظرًا لل�صطرابات التي تعر�س لها ال�صوق 
امل�رصي على جميع امل�صتويات خلل الفرتة االأخرية.

ومتتلك �رصكة اأ�صيك للأ�صمنت كذلك رخ�صتني الإن�صاء 
وت�صغيل م�صانع جديدة يف اأ�صواق �صوريا و�صمال العراق 

بطاقة اإنتاجية ت�صل اإىل 2 مليون طن �صنويًا، كما تقوم 
ال�رصكة بدرا�صة فر�س التو�صع يف ال�صوق االثيوبي وغريه من 

االأ�صواق الواعدة يف جنوب ال�صحراء االأفريقية.
وخلل عام 2010 قامت �رصكة اأ�صيك للهند�صة باإدارة 7 

م�صانع يف م�رص بطاقة اإنتاجية جممعة تبلغ 12 مليون طن 
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تعد جمموعة اأ�صيك 
القاب�صة من اأهم �رصكات 

القلعة حيث متتد 
عملياتها يف اأغلب اأ�صواق 
املنطقة. وت�صم جمموعة 

اأ�صيك القاب�صة حتت 
مظلتها �رصكات اأ�صيك 

للأ�صمنت، واأر�صكو، 
واأ�صيك للهند�صة 

واالإدارة، واأ�صيك 
للتحكم االآيل، واإيزاكو، 

واأ�صنربو.

اأداء �سركات المجموعة

الإنتاج الكلي ملجموعة اأ�سيك القاب�سة اأ�صمنت �صنويًا اأي ما يقرب من 24% من حجم االإنتاج الكلي 
يف م�رص، وقامت ال�رصكة كذلك بتنفيذ م�رصوعات ا�صت�صارية 

ل�صالح م�صنع اأ�صمنت القطرانة باالأردن وم�صنع اأ�صمنت 
التكامل وم�صنع ال�صلم للأ�صمنت بال�صودان وم�صنع اأ�صمنت 

جلفا اجلزائري.
جدير بالذكر اأن �رصكة اأ�صيك للت�صنيع وامل�رصوعات 

ال�صناعية - اأر�صكو بداأت ت�صجيل االأرباح وتوا�صل خف�س 
م�صتويات الديون، وذلك بالتوازي مع االإعلن خلل الربع 

الثالث من عام 2010 عن توقيع عقد بقيمة 130 مليون دوالر 
اأمريكي لت�صييد خط اإنتاج االأ�صمنت اجلديد التابع ل�رصكة 

�صناعات مواد البناء BMIC مبحافظة اأ�صيوط يف �صعيد 
م�رص، بينما قامت بتوقيع عقد اآخر مع م�صنع �رصكة املنيا 

للأ�صمنت ودخلت يف �رصاكة ببع�س امل�رصوعات االأ�صغر 
حجماً يف قطاع توليد الطاقة الكهربائية.

واأخريًا ح�صلت �رصكة اإيزاكو للهند�صة واالإن�صاءات 
املعدنية خلل عام 2010 على �صتة عقود جديدة للأعمال 
املدنية وامليكانيكية يف اأ�صواق م�رص وليبيا واأوروجواي.

م�صنع اأ�صمنت التكامل، ال�صودان
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القطاع ال�صناعي:  
التعدين

تاريخ اال�صتثمار:
دي�صمرب 2004 

)انف�صلت عن 
جمموعة اأ�صيك 

القاب�صة يف دي�صمرب 
 )2006

طبيعة اال�صتثمار: 
دمج وتاأ�صي�س 

م�رصوعات جديدة
ملكية �صركة القلعة: 

%39.2

�سركة اأ�سيك للتعدين )اأ�سكوم(
تاأ�ص�صت �رصكة اأ�صكوم عام 1999 لتكون ذراع ال�رصكة 

العربية ال�صوي�رصية للهند�صة )اأ�صيك( يف جمال اجليولوجيا، 
وتخ�ص�صت ال�رصكة يف اإدارة عمليات املحاجر ل�صالح 

�رصكات االأ�صمنت العاملة يف ال�صوق امل�رصي. ومع قيام 
�رصكة القلعة باال�صتحواذ على جمموعة اأ�صيك يف عام 2004 

مت اعتبار �رصكة اأ�صكوم اأحد الكيانات املتميزة ذات اإمكانيات 
النمو الهائلة ومت ف�صلها عن اأ�صيك يف دي�صمرب 2006 لتتو�صع 

بالتايل يف نطاق عمليات واأن�صطة ال�رصكة.
وتقوم �رصكة اأ�صكوم حالياً بتقدمي اخلدمات اجليولوجية 

والتعدينية ومتتد عملياتها يف اأ�صواق منطقة ال�رصق االأو�صط 
و�صمال اأفريقيا واأ�صواق جمل�س التعاون اخلليجي وبلد 

ال�صام. واإىل جانب االأن�صطة البحثية والتنموية يف قطاع 
التعدين، تو�صعت اأ�صكوم يف اإنتاج املواد ال�صناعية ومتتلك 

حالياً م�صانع الإنتاج كربونات الكال�صيوم وال�صوف 
الزجاجي. 

وميكن تلخي�س عمليات �رصكة اأ�صكوم كالتايل:
�االإدارة املتكاملة لعمليات املحاجر ل�رصكات  �•

وم�صانع االأ�صمنت يف اأ�صواق م�رص وال�صودان.
�االأن�صطة التعدينية الإنتاج مواد البناء بعمليات  �•
يف م�رص واجلزائر واالإمارات العربية املتحدة.

�االأن�صطة التعدينية الإنتاج املعادن النفي�صة  �•
وخا�صة الذهب مب�رصوعات ا�صتك�صافية يف 

اثيوبيا وال�صودان وم�رصوعات ا�صتك�صافية 
واإنتاجية يف اجلزائر.

�اإنتاج املواد ال�صناعية مثل كربونات الكال�صيوم  �•
وال�صوف الزجاجي وال�صوف ال�صخري 

بعمليات يف ال�صوق امل�رصي.

جدير بالذكر اأن �رصكة اأ�صكوم مقيدة يف البور�صة 
امل�رصية حتت كود ASCM.CA ويبلغ راأ�صمالها املدفوع 

60 مليون دوالر اأمريكي، ومتتد عمليات ال�رصكة حاليًا يف 
خم�صة اأ�صواق من خلل 15 �رصكة فرعية ويبلغ عدد العاملني 

بال�رصكة قرابة الـ1،100 موظف.

تطور اأن�صطة ال�صركة 
جنحت اأ�صكوم على مدار العقد املا�صي يف التحول اإىل اأكرب 

�رصكة متخ�ص�صة يف اإدارة املحاجر مبنطقة ال�رصق االأو�صط 
و�صمال اأفريقيا حيث تدير جمموعة من املحاجر يف م�رص 

وال�صودان بحجم اإنتاج �صنوي يبلغ اأكرث من 35 مليون طن 

من املواد اخلام التي حتتاجها �رصكات وم�صانع االأ�صمنت، 
وهو ما عزز قدرة ال�رصكة على موا�صلة التو�صع خلدمة 
�رصكات وم�صانع االأ�صمنت يف باقي االأ�صواق االإقليمية. 

ويف قطاع مواد البناء، جنحت اأ�صكوم يف التحول من 
اإحدى ال�رصكات اخلدمية ال�صغرية لتتحكم االآن بالعديد 

من االمتيازات املنتجة، وتقوم ال�رصكة باإنتاج رمال 
ال�صيليكا وح�صى البناء وغريها من املواد اخلام التي تخدم 

قطاع االإن�صاء، وذلك بهدف التو�صع يف عمليات ال�رصكة 
اإىل نطاق اأو�صع من �صناعة االأ�صمنت فقط. وتقوم ال�رصكة 
حاليًا باإدارة عدد من املحاجر ال�صغرية يف م�رص اإىل جانب 

امتلك �رصكتني متخ�ص�صتني الإنتاج مواد البناء يف اأ�صواق 
اجلزائر واالإمارات العربية املتحدة.

ومن جانب اآخر قامت اأ�صكوم بتاأ�صي�س �رصكة 
اأ�صكوم بري�صيو�س ميتالز من اأجل توحيد عملياتها يف 

جمال ا�صتك�صاف واإنتاج املعادن النفي�صة، واأعلنت ال�رصكة 
موؤخرًا عن ت�صجيل نتائج اإيجابية من حقول اال�صتك�صاف 

الواقعة �صمن االمتيازات اخلم�س التابعة لل�رصكة يف غرب 
اثيوبيا، وذلك مع االإعلن عند بدء العمل يف امتياز ال�رصكة 

اجلديد بوالية النيل االأزرق ال�صودانية.
وجدير بالذكر اأن امتيازات ال�رصكة يف اثيوبيا 

وال�صودان تقع �صمن منطقة الدرع العربي النوبي وهي 
منطقة حديثة اال�صتك�صاف وغنية مبعدن الذهب وغريه من 

املعادن النفي�صة.
وتقوم �رصكة اأ�صكوم بري�صيو�س ميتالز بالرتكيز على 
االأن�صطة اال�صتك�صافية واالإنتاجية من امتيازات ال�رصكة يف 
منطقة اأ�صو�صا الواقعة على م�صاحة 800 كم مربع يف غرب 
اثيوبيا وخا�صة يف مناطق "دي�س مونينت" و"ابت�صلو" بعد 
اأن اأو�صحت نتائج حتليل العينات االأولية وجود م�صاحات 
غنية بالذهب واملعادن النفي�صة االأخرى مما يرفع توقعات 

حتقيق اكت�صاف اقت�صادي كبري من هذه االمتيازات، وبناء 
عليه بداأت ال�رصكة تنفيذ برامج احلفر خلل �صهر اأكتوبر. 

ويجري هذا بالتوازي مع العمل على تنفيذ االأن�صطة 
امل�صحية يف امتيازات ال�رصكة ال�صودانية.

وعلى ال�صعيد اجلزائري متتلك �رصكة اأ�صكوم 
 GMA بر�صيو�س ميتالز ح�صة 27% من اأ�صهم �رصكة

Resources، وهي �رصكة بريطانية مدرجة ببور�صة لندن 

وتعمل يف جمال ا�صتك�صاف واإنتاج الذهب. وتتحكم �رصكة 
GMA Resources يف ح�صة 52% من حقوق امل�صاركة يف 

عمليات ا�صتك�صاف واإنتاج الذهب بجنوب اجلزائر، والتي 
بلغ اإنتاجها اأكرث من 23 األف اأوقية ذهب خلل عام 2010. 

وقد بداأت GMA Resources برنامج ا�صتك�صايف وا�صع 

اأداء �سركات المجموعة



29�سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2010

تقدم �رصكة اأ�صكوم 
جمموعة متنوعة من 

اخلدمات اجليولوجية 
والتعدينية من خلل 

ثلث قطاعات رئي�صية: 
1( االأبحاث اجليولوجية 

واالإدارة املتكاملة 
لعمليات املحاجر 

ل�رصكات وم�صانع 
االأ�صمنت. 2( اإنتاج املواد 

واملعادن ال�صناعية. 3( 
االأن�صطة التعدينية الإنتاج 
املعادن النفي�صة وخا�صة 

الذهب.

اإيرادات �سركة اأ�سكوم

النطاق وت�صعى للحفاظ على معدالت االإنتاج احلالية على 
مدار العامني القادمني مع حتديد اأماكن م�صتودعات الذهب 

اجلديدة.
جدير بالذكر اأن �رصكة اأ�صكوم قامت خلل عام 2009 

بت�صغيل م�صنع جديد الإنتاج كربونات الكال�صيوم وهي 
مادة تدخل يف الكثري من التطبيقات ال�صناعية مثل �صناعة 
البل�صتيك والورق والدهانات والكيماويات. وتبلغ الطاقة 

االإنتاجية مل�صنع كربونات الكال�صيوم اجلديد 180 األف 
طن �صنويًا، حيث تتحكم ال�رصكة بالعديد من االمتيازات 

ذات االإنتاج عايل اجلودة على مقربة من م�صنعها يف �صعيد 
م�رص .

وقد �صجل امل�صنع اجلديد تقدمًا ملحوظًا حيث و�صل 
اإىل كامل طاقته االإنتاجية خلل ال�صتة اأ�صهر االأوىل من عام 
2010 وجاري حاليًا تنفيذ برنامج تو�صعي جديد مل�صاعفة 

القدرة االإنتاجية بامل�صنع مقابل 30% فقط من التكلفة 
اال�صتثمارية للم�رصوع على اأن يكون اإنتاج ال�رصكة من 

املنتجات عالية اجلودة ومرتفعة القيمة وهي املنتجات التي 
ت�صهد طلبًا متزايدًا يف اأ�صواق الت�صدير.

وتعمل �رصكة اأ�صكوم حاليًا على االنتهاء من اإن�صاء 
م�صنعها الإنتاج ال�صوف الزجاجي وال�صوف ال�صخري 

يف م�رص، وتتوقع بدء الت�صغيل بنهاية عام 2011 وبطاقة 

اإنتاجية ت�صل اإىل 50 األف طن �صنويًا. 
جدير بالذكر اأن ال�رصكة ت�صعى  للرتكيز على اأ�صواق 

الت�صدير حيث تعمل م�صانعها وفقًا لنظام املناطق 
احلرة م�صتفيدًة بذلك من انخفا�س م�صتويات ال�رصائب 

واجلمارك على اإنتاجها.

اأداء �سركات المجموعة
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القطاع ال�صناعي:  
النقل والدعم 

اللوجي�صتي
تاريخ اال�صتثمار:

�صبتمرب 2006 
طبيعة اال�صتثمار: 
تاأ�صي�س م�رصوعات 

جديدة
ملكية �صركة القلعة: 

%30.3

NILE
LOGISTICS

�سركة نايل لوجي�ستيك�س
�رصكة نايل لوجي�صتيك�س هي اإحدى �رصكات القلعة 

العاملة يف قطاع النقل النهري والدعم اللوجي�صتي واإدارة 
املوانئ النهرية ومتتد عملياتها يف ال�صوق امل�رصي ونظريه 

ال�صوداين.
ت�صم �رصكة نايل لوجي�صتيك�س حتت مظلتها اأربع 

�رصكات فرعية، وهي �رصكات نايل كارجو وال�رصكة 
الوطنية الإدارة املوانئ النهرية و�رصكة كري مارين 

ال�صودانية و�رصكة اأ�صطول للنقل الربي. وتتكامل اأن�صطة 
هذه ال�رصكات لتقدم جمموعة فريدة من خدمات النقل 

وال�صحن للعملء يف القطاع الزراعي وال�صناعي مب�رص 
وال�صودان، ف�صًل عن طرح خدمات ال�رصكة يف اأ�صواق 

اأوغندا واثيوبيا وكينيا. 
تقوم �رصكة نايل كارجو ببناء وت�صغيل اأ�صطول من 

بارجات النقل النهري ال�صديقة للبيئة واملوفرة يف ا�صتهلك 
الوقود، وتغطي عمليات ال�رصكة املجرى امللحي النهري 

املمتد من �صمال اإىل جنوب م�رص، وذلك بينما متتلك ال�رصكة 
الوطنية الإدارة املوانئ النهرية �صبكة من املوانئ يف مواقع 

اإ�صرتاتيجية على امتداد املجرى امللحي لنهر النيل يف م�رص، 
وتقدم خدمات �صحن وتفريغ احلاويات والب�صائع ال�صب 

لعمليات �رصكة نايل كارجو وغريها من ال�رصكات املناف�صة.

اأما �رصكة كري مارين، وهي ال�رصكة التابعة لنايل 
لوجي�صتيك�س يف ال�صوق ال�صوداين، فتقوم بت�صغيل اأ�صطول 
من بارجات النقل النهري واملوانئ النهرية التي تربط بني 

�صمال وجنوب ال�صودان.
جدير بالذكر اأن �رصكة نايل كارجو ح�صلت على ح�صة 

ن�صبتها 45% من اأ�صهم راأ�صمال �رصكة اأ�صطول للنقل 
الربي يف عملية ا�صتحواذ تكميلية تهدف اإىل حتقيق التكامل 

بني عمليات واأن�صطة ال�رصكة املختلفة.

تطور اأن�صطة ال�صركة
ا�صتلمت �رصكة نايل كارجو خلل �صهر اأغ�صط�س 2010 
اأول وحدتني من اأ�صطول بارجات النقل النهري املتعاقد 

على بنائه وي�صم 100 بارجة �صديقة للبيئة وبت�صميمات 
خا�صة تنا�صب الطبيعة امللحية لنهر النيل. وقد مت ت�صميم 

اأ�صطول ال�رصكة وفقًا الأف�صل واأحدث املعايري الدولية 
املتبعة مبجال النقل النهري حيث قامت ال�رصكة بالتعاقد 

مع اأبرز ال�رصكات اال�صت�صارية على امل�صتوى املحلي 
والعاملي من اأجل و�صع الت�صميمات بينما تقوم �رصكة 

تر�صانة االإ�صكندرية بالتنفيذ.

اإحدى بارجات �صركة كري مارين، ال�صودان
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تقدم �رصكة نايل 
لوجي�صتيك�س جمموعة 

فريدة من خدمات النقل 
النهري و�صحن وتفريغ 

احلاويات للعملء 
يف القطاع الزراعي 
وال�صناعي مب�رص 

وال�صودان، ف�صًل عن 
طرح خدمات ال�رصكة يف 
اأ�صواق اأوغندا واثيوبيا 

وكينيا.

طن / كم

 وقد قامت ال�رصكة كذلك با�صتلم بارجتني اإ�صافيتني يف 
مار�س 2011 لي�صل عدد البارجات العاملة يف اأ�صطول نايل 

كارجو اإىل 35 بارجة حاليًا. ومن املنتظر اأن تت�صلم ال�رصكة 
11 بارجة جديدة من �رصكة تر�صانة االإ�صكندرية خلل عام 

2012 مع العمل على بناء 6 بارجات اإ�صافية من تر�صانة 
�رصكة املقاولني العرب يف مدينة حلوان بجنوب القاهرة.
وتخطط ال�رصكة كذلك للتعاقد مع �رصكات اأوروبية 

من اأجل بناء اجلزء املتبقي من اأ�صطول النقل النهري 
حيث ت�صعى للتحكم يف 135 بارجة عند اكتمال االأ�صطول 

علمًا باأن البارجات احلالية تقدم خدمات نقل احلاويات 
والب�صائع ال�صب ملجموعة فريدة ومتنوعة من العملء 

وال�رصكات الزراعية وال�صناعية.
ومن جانب اآخر اأعلنت ال�رصكة الوطنية الإدارة املوانئ 

النهرية خلل الربع االأول من عام 2010 عن بدء ت�صغيل 
ميناء طنا�س النهري يف القاهرة الكربى )مب�صاحة 27،500 
مرت مربع( لتوفري حزمة من خدمات نقل و�صحن الب�صائع 

واحلاويات. و�صيعمل ميناء طنا�س كمركز خلدمات الدعم 
اللوجي�صتي عند �صمه اإىل جمموعة املوانئ النهرية التي 

تقوم ال�رصكة بتطويرها بطول املجرى امللحي لنهر النيل 
من مدينة االأ�صكندرية اإىل �صعيد م�رص وخا�صة حمافظات 

بني �صويف واملنيا واأ�صوان. 
وجاء ذلك بالتوازي مع اإعلن ال�رصكة عن بدء عقدها مع 
ال�رصكة العامة لل�صوامع والتخزين لنقل حوايل 2 مليون طن 

من القمح �صنويًا على امتداد نهر النيل ملدة خم�س �صنوات.
اأما �رصكة كري مارين فقد ح�صلت عليها نايل 

لوجي�صتيك�س يف عملية ت�صمنت �رصاء جمموعة من وحدات 

النقل النهري متعددة اال�صتخدامات، ت�صمل وحدات النقل 
النهري الدافعة واملدفوعة، وتبا�رص ال�رصكة عملياتها يف 

ال�صوق ال�صوداين با�صتخدام اأ�صطول ي�صم خم�صة قوافل 
من بارجات النقل النهري وميناء يقع يف مدينة كو�صتي 

)300 كم جنوب اخلرطوم(، ف�صًل عن عمليات نقل ب�صائع 
ال�صب واملنتجات البرتولية بطول املجرى امللحي النهري 

الذي يربط بني مدينتي كو�صتي وجوبا، وذلك بالتوازي 
مع خطط التو�صع باأ�صطول ال�رصكة لي�صم 10 قوافل 

وذلك �صعيًا تلبية الطلب املتزايد على خدمات نقل الب�صائع 
واملنتجات البرتولية بني �صمال وجنوب ال�صودان.

اإحدى بارجات �صركة كري مارين، ال�صودان

ميناء طنا�س التابع لل�صركة الوطنية الإدارة 
املوانئ النهرية مبنطقة القاهرة الكربى، م�صر
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القطاع ال�صناعي:  
النقل والدعم 

اللوجي�صتي
تاريخ اال�صتثمار:

دي�صمرب 2009
طبيعة اال�صتثمار: 

دمج
ملكية �صركة القلعة: 

%20

�سركة اأفريكا ريل وايز
ا�صتثمارات �رصكة  اإحدى  وايز هي  ريل  اأفريكا  �رصكة 

ومتتلك  اأفريقيا.  باأ�صواق  احلديد  ال�صكك  قطاع  يف  القلعة 
اأ�صهم �رصكة  من   %51 ن�صبتها  وايز ح�صة  ريل  اأفريكا 

امتيازًا ح�رصيًا  والتي متتلك  فايل،  ريفت  �صكك حديد 
البالغ طوله  ال�صكك احلديدية  21 عامًا الإدارة خط  ملدة 

املحيط  ميناء مومبا�صا على  يربط بني  2،352 كم والذي 
مرورًا  كامباال  االأوغندية  والعا�صمة  بكينيا  الهندي 

واأوغندا.  كينيا  من  كل  يف  الداخلية  باملناطق 
منطقة  النقل يف  تكاليف  اأن  متعددة  درا�صات  توؤكد 
اأ�صعار  ت�صل  العامل، حيث  االأعلى يف  تعد  اأفريقيا  �رصق 

0.13 دوالر للطن عن  اإىل  اأوغندا وكينيا  النقل بني 
الربي  النقل  على  االعتماد  ب�صبب  وذلك  كيلومرت  كل 

ال�صكك  �صبكات  ت�صغيل  �صعف  عن  ف�صًل  بال�صاحنات 
من  اأقل  اإىل  ن�صيبها  انح�صار  يف  ت�صبب  احلديدية مما 

اأفريقيا. ب�رصق  النقل  اأ�صواق  10% من 
ال�صكك  بوا�صطة  النقل  اأن  القلعة  �رصكة  وترى 

ا�صتهلك  ومعدالت  الت�صغيل  يف  بالكفاءة  يتميز  احلديد 
الوقت  �صي�صاهم مبرور  قوية  �صبكة  واأن وجود  الوقود، 
اأفريقيا،  النقل يف �رصق  35% من تكلفة  يف خف�س حوايل 

احلديد  ال�صكك  ل�صبكات  اال�صتيعابية  الطاقة  باأن  علمًا 
الوقت  �صنويًا يف  تتعدى مليون طن  واأوغندا ال  يف كينيا 

16 مليون طن يتم تداولها يف ميناء  اأ�صل  احلايل من 
تنفيذ م�رصوع  اأن  القلعة  وتثق �رصكة  عام.  كل  مومبا�صا 

اال�صتيعابية  الطاقة  �صريفع  قوي  اإداري  مبنهج  �صخم 
اإىل 5 مليون طن بحلول عام 2015.

اأفريكا ريل وايز  اآخر قامت �رصكة  ومن جانب 
يف  ال�صودانية  احلديد  ال�صكك  هيئة  مع  اتفاقية  بتوقيع 

لل�صكك  النيل  لدخول �رصكة وادي  االأوىل  تعد  خطوة 
و�صتقوم  الواعد.  ال�صوداين  ال�صوق  اإىل  احلديدية 

 – النيل - مبوجب االتفاقية اجلديدة  �رصكة وادي 
ي�صم  ناقل  اأ�صطول  وت�صغيل  الهيئة  خطوط  با�صتخدام 
امل�صاركة يف  العربات واجلرارات اجلديدة وفقا التفاق 

االإيرادات.
التابعة  احلديد  ال�صكك  خطوط  اأن  بالذكر  جدير 
وتربط  كم   4500 عن  يزيد طولها  ال�صودانية  للهيئة 
اخلرطوم،  ومدينة  ال�صاحلية  بور�صودان  مدينة  بني 

اإىل جنوب  ومتتد من وادي حلفا على احلدود امل�رصية 
التجديد  اأعمال  كافة  من  ال�رصكة  انتهت  وقد  ال�صودان. 

يف عام 2011 ومت افتتاح خط ال�صكك احلديد الذي 
ومدينة  ال�صودان  بو�صط  بابانو�صا  منطقة  بني  يربط 

اجلنوبية. واو 

تطور اأن�صطة ال�صركة
عملت �رصكة القلعة مع ريفت فايل خلل عام 2010 على 

و�صع وتفعيل خطة اإ�صرتاتيجية ت�صمل تعزيز فريق االإدارة 
بال�رصكة وتنفيذ برنامج التو�صعات اال�صتثمارية بقيمة 

287 مليون دوالر اأمريكي الإعادة تاأهيل البنية التحتية خلط 
ال�صكك احلديد والعربات امل�صتخدمة يف ت�صغيله. 

وقد قامت ال�رصكة بالتعاقد مع �رصكة اأمريكا التينا 
لوجي�صتيكا (ALL) الرائدة يف جمال ال�صكك احلديد، لتقدمي 
اال�صت�صارات فيما يخ�س تطوير اأنظمة واأن�صطة ريفت فايل 

لتتما�صى مع اأحدث املعايري العاملية. و�صتقوم �رصكة اأمريكا 
التينا لوجي�صتيكا (ALL) بتوفري الدعم اللزم لربنامج 

اإعادة التاأهيل ثلثي املراحل الذي ت�صعى ريفت فايل اإىل 
تنفيذه يف غ�صون خم�س �صنوات لرفع الكفاءة ومعايري 

االأمن وال�صلمة بعمليات ال�صكك احلديد يف كينيا واأوغندا، 
علمًا باأن املرحلة االأوىل من الربنامج بداأت خلل �صهر 

نوفمرب 2010.
كما �صتقوم �رصكة اال�صت�صارات العاملية اأمريكا التينا 

لوجي�صتيكا بتوفري الكوادر االإدارية وفرق العمل و�صتتوىل 
االإ�رصاف على تطبيق اأحدث التقنيات امل�صتخدمة ومتابعة 

خطط رفع معايري وممار�صات �رصكة ريفت فايل، ف�صًل 
عن اإتاحة كافة التقنيات احلديثة التي تقوم باعتمادها، 

وي�صمل ذلك برامج واأنظمة اإدارة خطوط ال�صكك احلديدية، 
وعلى اأن يتم ربط م�صتحقات �رصكة اال�صت�صارات باالأهداف 

الت�صغيلية واملالية املحددة ل�رصكة ريفت فايل.
و�صتعمل ال�رصكة يف املقام االأول على معاجلة م�صكلة 

خروج العربات عن الق�صبان عرب ا�صتبدال وحتديث 
الق�صبان يف املناطق الرئي�صية كما �صتقوم باإطلق برنامج 

متكامل لتنفيذ االإ�صلحات املتاأخرة التي مت و�صعها 
لتح�صني اأداء القاطرات وزيادة قدرتها اال�صتيعابية.

وخلل �صهر اأبريل 2011، اأعلنت �رصكة ريفت فايل 
عن ت�صجيل تقدم ملحوظ حيث جنحت يف رفع الكفاءة 
الت�صغيلية وخف�س معدالت احلوادث بعمليات النقل يف 
منطقة �رصق اأفريقيا، كما قامت بزيادة حجم الب�صائع 

املنقولة ورفع �رصعة تنفيذ العمليات، وجاء ذلك بعد مرور 
�صتة اأ�صهر فقط على ان�صمام عنا�رص االإدارة اجلديدة 

وبالتوازي مع اإعلن اإدارة ال�رصكة عن التو�صع يف اأن�صطة 
نقل الركاب وتفعيل برنامج ت�صعري تناف�صي يعك�س ارتفاع 

اأ�صعار البرتول العاملية.
وقد ركزت االإدارة اجلديدة على رفع الكفاءة 

الت�صغيلية باأن�صطة التحميل والتفريغ وال�صلمة، كما قامت 
بتعزيز قنوات االت�صال املبا�رص بني قطاعات ال�رصكة 

اأداء �سركات المجموعة
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�رصكة اأفريكا ريل وايز 
هي اإحدى �رصكات القلعة 

العاملة يف قطاع ال�صكك 
احلديد باأ�صواق اأفريقيا، 

ومتتد عملياتها احلالية 
يف اأ�صواق كينيا واأوغندا 

ال�صودان.

حجم الب�سائع املنقولة

التجارية والت�صغيلية مما اأدى اإىل �رصعة تنفيذ العمليات 
واحلد من وقوع احلوادث اأثناء عمليات النقل.

كما جنحت ال�رصكة يف حت�صني �رصعة اأداء عمليات 
النقل با�صتخدام العربات املغطاة والناقلت بني مدينتي 
مومبا�صا ونريوبي بن�صبة 26% و12% على التوايل، ومت 

زيادة مدة النقل اإىل 5.5 اأيام بالعربات املغطاة و5.7 
اأيام للناقلت وال�صهاريج، ف�صًل عن زيادة �رصعة النقل 

بالعربات املك�صوفة على نف�س اخلط اإىل 3.2 يوم خلل 
�صهر مار�س 2011.

وقامت ريفت فايل كذلك بتطوير عمليات النقل بخط 
ال�صكك احلديد الذي يربط بني مدينتي مومبا�صا وكامباال 
حيث رفعت �رصعة النقل بالعربات املغطاة اإىل 24.4 يوم 

والعربات املك�صوفة اإىل 24.6 يوم والناقلت وال�صهاريج 
اإىل 24 يوم وهو حت�صن بن�صبة 10% و13% و9% على 

التوايل.
وقد ا�صتفادت ال�رصكة كثريًا من زيادة �رصعة النقل 

والتي �صاهمت يف رفع القدرة اال�صتيعابية بن�صبة 8% لت�صل 
اإىل متو�صط 425 األف طن كل ثلثة اأ�صهر على مدار ال�صتة 

اأ�صهر املا�صية، مقارنًة بـ 400 األف طن فقط كل ثلثة 
اأ�صهر خلل العام املا�صي.

وانطلقًا من التزام �رصكة ريفت فايل برفع معايري 
ال�صلمة كاأولوية ق�صوى يف مواجهة تطور قطاع ال�صكك 
احلديد يف �رصق اأفريقيا، جنحت ال�رصكة يف خف�س معدل 

حوادث النقل بن�صبة 17% كنتيجة مبا�رصة لتطبيق برنامج 

احلوافز لل�صائقني مقابل االلتزام مبعايري ال�صلمة العاملية.
واإىل جانب زيادة القدرة اال�صتيعابية اليومية خلدمات 

نقل الركاب مبعدل 125%، قامت ريفت فايل بافتتاح خط 
"اأثي  منطقة  جديد ميتد من "حمطة نريوبي CBD" اإىل 
ريفر" مرورًا مبنطقة "كاتنجيل". وت�صعى ال�رصكة اإىل 
ت�صغيل اخلط اجلديد يف �صاعات الذروة مما مينح املزيد 

من املرونة والراحة للركاب يف مدينة نريوبي.

اأداء �سركات المجموعة

114.9

32%

16%

130.1
151.1

العام املايل 2009العام املايل 2010 املتو�صط خلل 2010

 )األف طن(

0

50

100

150

200



�سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2010 34

القطاع ال�صناعي:  
الزراعة وال�صناعات 

الغذائية
تاريخ اال�صتثمار:

�صبتمرب 2007
طبيعة اال�صتثمار: 

دمج
ملكية �صركة القلعة: 

%20

مجموعة جذور
جمموعة جذور هي اإحدى املجموعات االإقليمية العاملة 

يف قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية وتركز على ثلثة 
اأن�صطة رئي�صية هي االإنتاج الزراعي و�صناعة االألبان 

وال�صلع اال�صتهلكية �رصيعة الدوران.
وت�صم حمفظة ا�صتثمارات جمموعة جذور يف م�رص 

عددًا من ال�رصكات االإقليمية الرائدة منها �رصكة دينا 
لل�صتثمارات الزراعية )مزارع دينا( و�رصكات الر�صيدي 

امليزان واإجنوي والعجيزي الدولية ومامز فودز، باالإ�صافة 
اإىل �رصكة امل�رصف ال�صودانية والتي متتلك م�صانع الإنتاج 

احللوة والب�صكويت ومطحنًا الإنتاج الدقيق.
العقبات  لل�صتفادة من  وت�صعى جمموعة جذور 

الزراعي وال�صناعات  االإنتاج  التي تواجه تطور قطاع 
الغذائية مب�رص واملنطقة والتي تظهر بو�صوح يف عدم 

القطاع وحمدودية  الرتابط بني اال�صتثمارات بهذا 
يتيح  ما  التمويل، وهو  ال�صخمة و�صعف  امل�رصوعات 

اأ�صحاب اخلربة  لل�رصكات والكيانات من  فر�صة ممتازة 
يف  املناف�صة  م�صتويات  ورفع  لتح�صني  التمويلية  والقدرة 

ال�صوق.

تطور اأن�صطة ال�صركة
متتد مزارع دينا على م�صاحة ع�رصة اآالف فدان مما يجعلها 

اأكرب مزارع القطاع اخلا�س يف م�رص. وتاأتي مزارع دينا 
على راأ�س �رصكات توريد االألبان واخل�رصوات والفاكهة 

على امل�صتوى املحلي واالإقليمي، وتعد اأكرب �رصكات اإنتاج 
احلليب الطازج مب�رص، بحجم اإنتاج �صنوي ي�صل اإىل 64 
األف طن )ومن املخطط اأن يرتفع اإىل 73 األف طن بحلول 
عام 2012(، وذلك حيث متتلك ال�رصكة قطيعًا ي�صم اأكرث 

من 13 األف بقرة )منها 6 اآالف بقرة حلبة(.
وقد �صهدت مزارع دينا العديد من التطورات خلل عام 
2010 حيث قامت بافتتاح م�صنع احلليب املب�صرت الطازج يف 
�صهر فرباير ومتكنت من التو�صع ب�صبكة منافذ البيع لت�صم 

�صتة فروع يف اأنحاء القاهرة الكربى وت�صعى اإىل زيادتها 
اإىل 12 فرع خلل عام 2012. ومتكنت ال�رصكة كذلك من 

م�صاعفة القدرة االإنتاجية مل�صنع احلليب مما �صاعد على طرح 
منتج احلليب املب�صرت يف حجم جديد اإىل جانب العبوة االأ�صلية 

)1 لرت( خلل �صهر يناير 2011، وهذا باالإ�صافة اإىل زيادة 
اإنتاج الزبادي اإىل 35 األف كوب يوميا من 300 كوب فقط.

مزارع دينا، منفذ بيع املهند�صني، حمافظة اجليزة، م�صر
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متتع جمموعة جذور 
مبحفظة ا�صتثمار متنوعة 
تتوزع اأن�صطتها يف قطاع 

الزراعة وال�صناعات 
الغذائية.

اأما �رصكة الر�صيدي امليزان فقد اختتمت عام 2010 
يف مركز رائد حيث و�صلت ح�ص�صها ال�صوقية اإىل 60% يف 

قطاع احللوة الطحينية و80% يف قطاع الطحينة، وهذا 
باالإ�صافة اإىل املركز الثاين يف �صوق املربى يف م�رص بعد 

مرور عام واحد فقط على افتتاح م�صنعها اجلديد.
و�صهد عام 2010 اكتمال برنامج اإعادة الهيكلة املالية 

واالإدارية ب�رصكة امل�رصف ال�صودانية مما اأدى اإىل ا�صتئناف 
الت�صغيل يف �صهر مار�س واحتلل مركز ال�صدارة يف اإنتاج 

احللوة بال�صوق ال�صوداين الواعد.
ومن جانب اآخر جنحت �رصكة امل�رصيني يف زيادة 

املبيعات بواقع 30% وتعزيز الربحية خلل عام 2010 بعد 
اإطلق اأول حملة اإعلنية لل�رصكة منذ 10 �صنوات وجتديد 

�صعارها مبا يتما�صى مع امليول اال�صتهلكية اجلديدة، 
وتتوقع االإدارة اأن تنجح ال�رصكة يف حتقيق املزيد من النمو 

خلل العام املقبل على الرغم من توقعات تباطوؤ ال�صوق 
طوال عام 2011.

وخلل عام 2010 متكنت �رصكة النيل لل�صناعات 
الغذائية )اإجنوي( من زيادة االإيرادات بن�صبة %25 

وجنحت يف تعزيز م�صتويات الربحية يف اإ�صارة اإىل 
جناح برنامج اإعادة الهيكلة الذي بداأته �رصكة القلعة. 

وت�صعى االإدارة خلل عام 2011 اإىل تطوير م�صانع 
ال�رصكة والو�صول اإىل اأعلى م�صتويات الكفاءة الت�صغيلية 

واالإنتاجية واحلد من توقف االإنتاج ب�صبب االأعطال الفنية، 
كما تعمل على التو�صع باملنتجات التي تدر اأعلى االأرباح 

وخف�س املنتجات ذات االأرباح املحدودة.
وقد اأعلنت جمموعة جذور خلل �صهر نوفمرب عن 

تعيني ال�صيد حممد الر�صيدي رئي�صًا ملجل�س االإدارة وال�صيد 
حامت نوير يف من�صب الرئي�س التنفيذي، وذلك لقيادة خطط 

التكامل بني ا�صتثمارات جمموعة جذور، حيث ترى اإدارة 
ال�رصكة اأن حتقيق الكفاءة الت�صغيلية واالإنتاجية اأ�صبح 

من اأهم العوامل التناف�صية يف الوقت احلايل نظرًا لتوقعات 
التباطوؤ االقت�صادي خلل الفرتة القادمة، وذلك على الرغم 

من اأن مبيعات ال�صلع الغذائية االأ�صا�صية مثل احلليب 
ومنتجات االألبان واللحوم لن ت�صهد نف�س التاأثري الذي 

تتعر�س له باقي القطاعات االقت�صادية.
واأخريًا جتدد �رصكة القلعة التزامها مبوا�صلة تطوير 

جمموعة جذور وكافة ا�صتثماراتها الفرعية لت�صبح 
اأول علمة م�رصية خال�صة يف جمال االإنتاج الزراعي 

وال�صناعات الغذائية، وذلك مع املتابعة احلثيثة لفر�س 
اال�صتثمار اجلذابة التي تتكامل مع اأن�صطة وقطاعات 

املجموعة.

اإيرادات جمموعة جذور

الر�صيدي امليزان، مراقبة اجلودة، م�صنع القاهرة، م�صر

اأداء �سركات المجموعة

العام املايل 2009العام املايل 2010

1،500

1،200

900

600

300

0

839

1،216

 )مليون جم(



�سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2010 36

القطاع ال�صناعي:  
الزراعة وال�صناعات 

الغذائية
تاريخ اال�صتثمار:

�صبتمرب 2007
طبيعة اال�صتثمار: 

دمج
ملكية �صركة القلعة: 

%37.5

�سركة وفرة
�رصكة وفرة هي اإحدى �رصكات القلعة العاملة يف القطاع 

الزراعي الواعد بال�صودان، ومتتلك عقود انتفاع الأكرث من 
500 األف فدان من خلل �رصكاتها التابعة، �صابينا )254 

األف فدان يف �صمال ال�صودان(، و�رصكة كونكورد، ال�رصكة 
ال�صودانية امل�رصية للمحا�صيل الزراعية )�صياك( �صابقًا 

)250 األف فدان يف جنوب ال�صودان(.
وت�صعى ال�رصكة اإىل حتويل االأرا�صي التي تتحكم بها 

اإىل اأ�صخم امل�رصوعات الزراعية بال�صودان، حيث تخطط 
لزراعة جمموعة متنوعة من املحا�صيل ومنها االأرز والذرة 
ونبات عباد ال�صم�س وخمتلف اأنواع احلبوب والبقوليات.

وتوا�صل �رصكة وفرة ا�صتك�صاف املزيد من فر�س 
اال�صتثمار التي تتكامل مع م�رصوعاتها والتي تتما�صى 

مع خطط التحول اإىل اأ�صخم �رصكات القطاع الزراعي يف 
ال�صودان.

تطور اأن�صطة ال�صركة
قامت القلعة بتاأ�صي�س �رصكة �صابينا يف �صبتمرب 2008 
لتتحكم با�صتثماراتها يف القطاع الزراعي بال�صودان. 

وت�صم �صابينا ا�صتثمارات القلعة الزراعية قرب مدينة 

كو�صتي حيث ح�صلت على عقود انتفاع ملدة 30 عامًا قابلة 
للتجديد لنحو 254 األف فدان من االأرا�صي الزراعية تطل 
37 كيلومرت منها على نهر النيل مبا�رصًة. ومت تخ�صي�س 

جزء من االأر�س التابعة ل�صابينا بوالية النيل االأبي�س، على 
بعد 300 كيلومرت جنوب اخلرطوم، لزراعة ق�صب ال�صكر، 

على اأن يتم ا�صتخدام اجلزء املتبقي لزراعة املحا�صيل 
الزراعية املختلفة.

اأما �رصكة كونكورد )ال�صودانية امل�رصية للمحا�صيل 
الزراعية �صابقًا( فقد مت تاأ�صي�صها يف بداية عام 2009 
وح�صلت على عقود انتفاع لقرابة 250 األف فدان من 

االأرا�صي الزراعية يف جنوب ال�صودان بالقرب من مدينة 
بانتيو بوالية الوحدة، على بعد 600 كم تقريبًا �صمال 

عا�صمة جنوب ال�صودان مدينة جوبا. 
جدير بالذكر اأن اأرا�صي �رصكة كونكورد تقع على 
م�صافة قريبة من امليناء النهري الذي متلكه �رصكة كري 

مارين وهي اإحدى ا�صتثمارات القلعة يف قطاع النقل 
النهري يف ال�صودان.

وخلل عام 2009 قامت �رصكة القلعة بتعيني بيرت 
�صورز لرئا�صة �رصكة كونكورد حيث يتمتع بخربة 

وا�صعة من خلل عمله بالعديد من امل�رصوعات الزراعية يف 

وفرة، اأول حم�صول جتاري من القمح، 2010، ال�صودان
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ال�صودان وبوت�صوانا، وذلك بينما قامت ال�رصكة بتعيني 
كيم باكر لقيادة �صابينا وهو اأحد اخلرباء البارزين يف جمال 

االإنتاج الزراعي.
وبحلول نهاية عام 2010 متكنت �صابينا من جتهيز 

اأرا�س على م�صاحة ثلثة اآالف فدان وزراعتها مبح�صول 
القمح، بينما اأعلنت ال�رصكة يف اأبريل 2011 عن ح�صاد اأول 

حم�صول قمح وقيامها ببيع املح�صول باالأ�صعار ال�صوقية 
التي جتاوزت ال�صعر العاملية مبعدل يرتاوح بني 25 و%30.
وقامت �رصكة كونكورد باال�صتعداد لزراعة حم�صول 

الذرة على م�صاحة 4 اآالف فدان وذلك بحلول مو�صم 
االأمطار يف منت�صف عام 2011 على اأن يتم توجيه االإنتاج 

من هذه االأرا�صي لتغطية الطلب يف ال�صوق املحلي.

ت�صم حمفظة ا�صتثمارات 
وفرة �رصكات �صابينا 

و�صياك، وتركز هذه 
ال�رصكات على اإقامة 
امل�رصوعات الزراعية 

ال�صخمة من اأجل تغطية 
احتياجات ال�صوق املحلي 

بال�صودان.

وفرة، جلنة املتابعة يف منت�صف مو�صم الزراعة، ال�صودان

اأداء �سركات المجموعة
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القطاع ال�صناعي:  
البرتول والغاز 

الطبيعي
تاريخ اال�صتثمار:

دي�صمرب 2005
طبيعة اال�صتثمار: 

دمج
ملكية �صركة القلعة: 

%15

ال�سركة الوطنية للبترول
ال�رصكة الوطنية للبرتول هي اإحدى �رصكات القلعة العاملة 
يف قطاع البرتول والغاز الطبيعي ومتتد عملياتها يف اأنحاء 

ال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. 
قامت ال�رصكة يف عام 2006 باال�صتحواذ على كامل 

اأ�صهم �رصكة اإدارة امل�رصوعات واال�صتثمارات )بيتزيد(، 
والتي متتلك حقوق ت�صغيل امتياز �صقري البحري )حقول 
جاما وخليج �صقري( يف خليج ال�صوي�س، اإىل جانب %100 

من ح�صة املقاول يف امتيازين اإ�صافيني هما �رصق خري 
)بت�صديق من جمل�س ال�صعب امل�رصي( و�صمال املغارة 

يف �صيناء، و100% من ح�صة املقاول يف امتياز جنوب 
اأبوزنيمة والذي ي�صمل اكت�صافًا جديدًا حتت ا�صم "حقل 

مذهل". 
ومن جانب اآخر متتلك ال�رصكة الوطنية للبرتول 
ح�صة يف �رصكة وادي النيل للبرتول املحدودة، والتي 

تتمتع بحقوق امل�صاركة يف ثلثة مربعات ا�صتك�صافية هامة 
بال�صودان، ف�صًل عن ح�صتها يف ال�رصكة الوطنية الإنتاج 

الزيت / رايل اإنريجي، وهي �صاحبة حقول الزيت الثقيل 
يف م�رص وحقول الغاز الطبيعي يف باك�صتان.

تطور اأن�صطة ال�صركة
تقوم ال�رصكة الوطنية للبرتول بت�صغيل امتيازات تغطي 

م�صاحة 3670 كم مربع يف خليج ال�صوي�س و�صمال �صيناء، 
وذلك حيث وجدت �رصكة القلعة يف فجوات التوريد التي يعاين 

منها قطاع الطاقة على امل�صتوى املحلي واالإقليمي فر�صة 
فريدة الإن�صاء �رصكة بهذا احلجم تعمل على دمج اأن�صطة 

ال�رصكات ال�صغرية امل�صتقلة من اأجل تغطية متطلبات قطاع 
ا�صتك�صاف واإنتاج البرتول والغاز يف م�رص واملنطقة. 

وتلتزم ال�رصكة الوطنية للبرتول باحلد من خماطر 
الت�صغيل التي تتعر�س لها االأن�صطة اال�صتك�صافية من خلل 

املوازنة بني اأ�صول اال�صتك�صاف واأ�صول االإنتاج التابعة لها 
ومنها امتياز جنوب اأبو زنيمة، والذي ي�صمل حقل مذهل – 

ويعد من االأ�صول املنتجة حتت التطوير.

اأداء �سركات المجموعة
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وتتوقع ال�رصكة الوطنية للبرتول اأن تبداأ يف ت�صجيل 
االإنتاج من حقل مذهل خلل الربع الثاين من عام 2012 مع 
االإ�صارة اإىل اإمكانية و�صول معدل االإنتاج اإىل 6،116 برميل 
برتول يومياً بحلول الربع الثالث من نف�س عام، وذلك حيث 

اأ�صار  تقرير االحتياطيات ال�صادر عن موؤ�ص�صة رايدر �صكوت 
يف دي�صمرب 2009 اإىل و�صول االحتياطيات املوؤكدة واملحتملة 

بحقل مذهل اإىل 8.5 مليون برميل برتول.
وهذا بينما يتمتع حقل )EE84-2( الواقع �صمن امتياز 

جنوب اأبوزنيمة بالقرب من حقل مذهل باإمكانات هائلة، وذلك 
ا�صتنادًا اإىل تقرير موؤ�ص�صة رايدر �صكوت ال�صادر يف مار�س 

2010 والذي اأ�صار اإىل و�صول االحتياطيات املتاحة )P50( يف 
هذا احلقل اإىل 91 مليون برميل برتول.

وخلل �صهر نوفمرب 2010 مت حفر بئر )SHB-6( يف 
امتياز �صقري البحري، وبحلول �صهر دي�صمرب ا�صتقر االإنتاج 
من البئر عند م�صتوى يرتاوح حول 756 برميل برتول يوميًا 

وهو ما اأدى اإىل و�صول متو�صط اإنتاج ال�رصكة الوطنية 
للبرتول اإىل 1،923 برميل برتول يوميًا خلل دي�صمرب 

.2010

تخفي�س قيمة ا�صتثمار القلعة
قامت �رصكة القلعة بتخفي�س 50% من قيمة ا�صتثماراتها يف 
ال�رصكة الوطنية للبرتول على الرغم من اأن عمليات ال�رصكة 

ت�صري وفقًا للخطط وبدون عقبات فنية، ويرجع ذلك اإىل 
امتلك ال�رصكة الوطنية للبرتول ح�صة من اأ�صهم راأ�صمال 

ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت / رايل اإنريجي والتي تواجه 
بع�س امل�صكلت الفنية التي حتول دون قدرة ال�رصكة على 

اال�صتفادة من االحتياطيات اجلذابة التي متلكها.

�صيناء

البحر االأبي�س املتو�صط

خليج ال�صوي�س

�صمال املغارة

جنوب اأبو زنيمة

جنوب رم�صان
�رصق خري

جاما

خليج �صقري

�صاطئ عز العربان

مربعات ا�صتك�صافية
مربعات تطويرية
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القطاع ال�صناعي:  
اإنتاج الزيت الثقيل
تاريخ اال�صتثمار:

�صبتمرب 2007
طبيعة اال�صتثمار: 

دمج
ملكية �صركة القلعة: 

%10.4

 ال�سركة الوطنية لإنتاج الزيت 
رالي اإنيرجي

ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت هي اإحدى ال�رصكات العاملة 
يف قطاع ا�صتك�صاف واإنتاج البرتول والغاز الطبيعي ويقع 

مقرها الرئي�صي بالقاهرة ويبلغ راأ�صمالها املدفوع 626 
مليون دوالر اأمريكي.

يف عام 2007 قامت ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت 
ب�رصاء ح�صة 100% من اأ�صهم راأ�صمال �رصكة رايل 

اإنريجي الكندية، والتي تتخذ من كاجلاري مقرًا لها، يف 
�صفقة بلغت قيمتها 868 مليون دوالر اأمريكي. ومتتلك 

رايل اإنريجي 100% من حقوق الت�صغيل يف حقل ع�رصان 
النفطي وهو من اأهم حقول الزيت على ال�صاطئ الغربي 

خلليج ال�صوي�س يف م�رص، كما متتلك ح�صة 30% يف امتياز 
�صافد كوه للغاز الطبيعي يف اإقليم البنجاب بباك�صتان.

تطور اأن�صطة ال�صركة
بعد اال�صتحواذ على �رصكة رايل اإنريجي الكندية، قامت 
�رصكة القلعة با�صتقطاب فريق عمل على اأعلى م�صتوى 

من اخلربة الإدارة عمليات ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت 
/ رايل اإنريجي، وجنحت االإدارة اجلديدة يف زيادة 

قاعدة احتياطيات ال�رصكة اإىل ثلثة اأ�صعاف كما �صجلت 
اكت�صافات الزيت اجلديدة وقامت ب�صمها اإىل قاعدة 

اأ�صول ال�رصكة )حوايل 2.5 مليار برميل زيت وفقًا الأحدث 
تقديرات(.

جدير بالذكر اأن خطط ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت 
لتطوير عمليات االإنتاج من حقل ع�رصان قد واجهت بع�س 

العقبات الفنية والت�صغيلية مقارنة باخلطط االأولية التي 
و�صعتها ال�رصكة وقت اال�صتحواذ على رايل اإنريجي فيما 

يتعلق مب�صتوى الديون وراأ�س املال، وهو ما يرتك ال�رصكة 
الوطنية الإنتاج الزيت / رايل اإنريجي حتت م�صتويات 

ثقيلة من الديون نظرًا ل�صعف م�صتويات االإنتاج يف الوقت 
احلايل.

وقد قامت االإدارة بو�صع خطة تطوير تهدف اإىل زيادة 
االإنتاج من حقل ع�رصان واحلفاظ على امل�صتويات اجلديدة 

مع تطبيق عدد من تقنيات اال�صتك�صاف واال�صتخراج يف 
مناطق متفرقة باحلقل. 

وتوؤكد االإدارة اأن خطط التطوير اجلديدة �صرتفع 
معدالت االإنتاج ب�صكل م�صتقر مقارنة بامل�صتويات احلالية 

و�صيوؤدي هذا اإىل تعزيز قيمة حقل ع�رصان، مع العلم 
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باإمكانية نقل هذه التجربة يف مرحلة اأخرى لتطبيقها يف 
املناطق التي مل يتم ا�صتك�صافها حتى االآن وت�صمل اجلناح 

ال�رصقي واجلناح الغربي بحقل ع�رصان النفطي.
وتعمل ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت حاليًا على 

التفاو�س مع اجلهات املقر�صة لبحث ال�صبل املتاحة الإدارة 
م�صتويات الديون احلالية  بال�رصكة حتى تتغلب على 

العقبات الفنية التي تواجه عملياتها.

تخفي�س قيمة ا�صتثمار القلعة
قررت �رصكة القلعة اأن تقوم بتخفي�س 100% من قيمة 

ا�صتثمارها يف ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت / رايل 
اإنريجي بغر�س التحفظ، وذلك نظرًا للتحديات التي تواجه 

ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت فيما يتعلق باإدارة الديون، 
ف�صًل عن القيمة ال�صوقية الأ�صول �رصكة لوجريا القاب�صة 
(LHL) والتي يتم تقييمها حاليًا باأقل من القيمة االإجمالية 

 .(Senior and mezzanine facilities) لقرو�س ال�رصكة
و�صتقوم �رصكة القلعة باإعادة النظر يف تقييم ال�رصكة 

الوطنية الإنتاج الزيت / رايل اإنريجي عند التو�صل اإىل 
اتفاق الإدارة م�صتويات الديون احلالية وت�صجيل التطورات 

الت�صغيلية املطلوبة.

�صمال ع�رصان

رحمي

م�رص

القاهرة

قرب�س
البحر االأبي�س املتو�صطلبنان

البحر االأحمر

ال�صودان

ليبيا

تركيا
�صوريا

االأردنالعراق

حقل ع�رصان النفطيال�صعودية

جنوب ع�رصان
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القطاع ال�صناعي:  
البرتول والغاز 

الطبيعي
تاريخ اال�صتثمار:

يونيو 2008
طبيعة اال�صتثمار: 

ا�صتحواذ
ملكية �صركة القلعة: 

%15

�سركة وادي النيل للبترول المحدودة 
�رصكة وادي النيل للبرتول املحدودة هي اإحدى �رصكات 

القلعة العاملة يف جمال ا�صتك�صاف واإنتاج البرتول والغاز 
الطبيعي يف ال�صودان، ومتار�س عمليات اال�صتك�صاف يف 

ثلثة من اأهم االمتيازات ال�صودانية على م�صاحة 263،718 
كم مربع )مربع A، ومربع 9، ومربع 11( بعد ح�صولها 

على حقوق امل�صاركة يف يونيو 2008.

تطور اأن�صطة ال�صركة
متتلك �رصكة وادي النيل للبرتول املحدودة ح�صة %78 

من حقوق امل�صاركة يف امتياز )مربع A( الواقع يف جنوب 
ال�صودان باالإ�صافة اإىل ح�صة 71% من حقوق امل�صاركة يف 

امتيازات )مربع 9( و)مربع 11( بو�صط ال�صودان.
ويقع امتياز )مربع A( يف حميط حو�صي مليط 

واملجلد يف جنوب ال�صودان، والتي تعد من اأهم اأحوا�س 
العامل الغنية بالهدروكربونات وحتتوي على معظم حقول 

البرتول املكت�صفة يف ال�صودان. وتقع مربعات 1 و5A والتي 
ت�صمل عددا من حقول البرتول املكت�صفة على طول االمتداد 

اجلنوبي حلو�س املجلد يف غرب )مربع A(، ويعد بئر 

Panour-N1 اأحدث االكت�صافات يف مربع 5A والذي يقع 17 

.)A كم غرب )مربع
وتقع امتيازات )مربع 9( و)مربع 11( يف اجلزء 

الذي مل يتم ا�صتك�صافه حتى االآن يف �صمال ال�صودان.
وقد قامت ال�رصكة بتحديد �صتة اأحوا�س حمتملة يف 
)مربع 9(، عرب ا�صتخدام تقنيات اجلاذبية والت�صكيلت 

الزلزالية وي�صمل حو�س اخلرطوم. ويف عام 2009 قامت 
ال�رصكة باكت�صاف م�صدر جديد للغاز الطبيعي يف )مربع 

8( الواقع على بعد 100 كم جنوب �رصق )مربع 9(.
وي�صم )مربع 11( جمموعة من االأحوا�س التي متثل 
االمتداد ال�صمايل الغربي حلو�س مليط. وجنحت ال�رصكة 

خلل عام 2009 يف اكت�صاف بئر جديد يف )مربع 7( الواقع 
على بعد 95 كم جنوب �رصق )مربع 11(.

وخلل �صهر اأبريل 2011 اأعلنت �رصكة وادي النيل 
للبرتول املحدودة عن توقيع اتفاقية م�صاركة لت�صغيل 

ن�صبة 30% من احل�صة التي متلكها يف امتيازات )مربع 9( 
و)مربع 11(.

وتق�صي االتفاقية التي مت االإعلن عنها يف مايو 
2011 باأن تقوم �رصكة �صودابت – اململوكة للحكومة 
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ال�سودانية – برفع ح�سة م�ساركتها يف امتيازات 
)مربع 9( و)مربع 11( اإىل 59% من 29% مقابل 10 

مليون دوالر اأمريكي, وذلك مع خف�س ح�سة وادي 
النيل للبرتول اإىل 41% من هذه االمتيازات, كما ت�سمح 

االتفاقية ل�رصكة وادي النيل للبرتول با�سرتداد 73 
مليون دوالر اأمريكي وهي القيمة الكاملة حل�سيلة 

القابلة لال�سرتداد املخ�س�سة المتيازات )مربع  التكاليف 
9( و)مربع 11(.

وتعد �رصكة القلعة امل�ساهم الرئي�سي يف �رصكة وادي 
النيل للبرتول املحدودة وتقوم بتمويل كافة م�رصوفات 

الت�سغيل من رواتب والتزامات مالية وم�ستحقات للحكومة 
ال�سودانية, اإال اأن �رصكة وادي النيل للبرتول �ستقوم 

با�ستخدام مبلغ 10 مليون دوالر اأمريكي الذي �ستح�سل 

عليه مبوجب االتفاقية من اأجل متويل التزامات ال�رصكة 
وتوفري الغطاء املايل للعمليات يف هذه االمتيازات.

ولن توؤثر هذه االتفاقية على احل�سة اململوكة ل�رصكة 
وادي النيل للبرتول املحدودة يف امتياز جنوب ال�سودان 

والتي تبلغ 78%. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن امتيازات ال�رصكة 
يف �سمال ال�سودان يزيد حجمها عن منطقة خليج ال�سوي�س 
البحرية يف م�رص مبعدل مرة ون�سف تقريبًا, بينما ت�سل 

م�ساحة امتياز ال�رصكة يف جنوب ال�سودان اإىل ثالثة 
اأ�سعاف م�ساحة منطقة خليج ال�سوي�س البحرية.

جدير بالذكر اأن االمتيازات الثالثة يتم ت�سغيلها 
من جانب �رصكة Sudapak Operating Company, وهي 

م�رصوع م�سرتك مت تاأ�سي�سه من جانب ال�رصكات املالكة 
حل�س�س املقاول يف هذه االمتيازات.

اأداء �سركات المجموعة
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القطاع ال�صناعي:  
تكرير البرتول

تاريخ اال�صتثمار:
يونيو 2007

طبيعة اال�صتثمار: 
تاأ�صي�س م�رصوعات 

جديدة
ملكية �صركة القلعة: 

%13.1

ال�سركة الم�سرية للتكرير
تعمل ال�رصكة امل�رصية للتكرير على اإن�صاء معمل تكرير 

متطور يف منطقة القاهرة الكربى تبلغ تكلفته اال�صتثمارية 
3.7 مليار دوالر اأمريكي. و�صيقوم املعمل اجلديد باإنتاج 

اأكرث من 4 مليون طن �صنويًا من املنتجات البرتولية املكررة 
 V – منها اأكرث من 2 مليون طن من وقود الديزل يورو

وهو االأنقى من نوعه يف العامل.
و�صتقوم ال�رصكة امل�رصية للتكرير ببيع اإنتاج املعمل 
اإىل الهيئة امل�رصية العامة للبرتول مبوجب اتفاقية �رصاء 

باالأ�صعار العاملية ملدة 25 عامًا. 

تطور اأن�صطة ال�صركة
تاأتي ال�رصكة امل�رصية للتكرير بني اأكرب م�رصوعات التنمية 
ال�صناعية التابعة للقطاع اخلا�س يف اأفريقيا حيث تاأ�ص�صت 

مع توقيع اأول اتفاقية تعاون بني �رصكة القلعة والهيئة 
امل�رصية العامة للبرتول والتي متتلك حوايل 25% من 

امل�رصوع.
وتهدف ال�رصكة امل�رصية للتكرير اإىل اال�صتفادة من 
فر�س النمو التي ظهرت على خلفية التحرير التدريجي 

لقطاع الطاقة مب�رص. فهو ال يزال واحدًا من اأ�صعف 
االأ�صواق يف منطقة ال�رصق االأو�صط على الرغم من 

ارتفاع معدالت الطلب على منتجات البرتول ب�صبب النمو 
االقت�صادي املطرد الذي ت�صهده م�رص، ولكن تبقى معظم 

معامل التكرير يف م�رص قدمية وتنح�رص قدراتها فقط على 
توفري املنتجات البرتولية الثقيلة ذات القيمة املنخف�صة، 

وهو ما اأدى اإىل اعتماد الدولة على ا�صترياد منتجات الديزل 
من االأ�صواق العاملية لتغطية الفجوة بني الطلب على هذه 

املنتجات والقدرة االإنتاجية يف ال�صوق املحلي.
و�صتح�صل ال�رصكة امل�رصية للتكرير على كافة 

مدخلت االإنتاج اللزمة لت�صغيل املعمل من �رصكة القاهرة 
لتكرير البرتول وهي اأكرب �رصكة تكرير م�رصية وميثل 

اإنتاجها ال�صنوي حوايل 20% من طاقة التكرير احلالية يف 
م�رص.

جدير بالذكر اأن الهيئة امل�رصية العامة للبرتول 
�صت�صتفيد من امل�رصوع بحوايل 200 مليون دوالر اأمريكي 

�صنويًا ويرجع ذلك اإىل توفري تكاليف متعلقة با�صترياد 

املنتجات البرتولية ومنها م�رصوفات النقل، ف�صًل عن 
االإيرادات التي تتلقاها �رصكات الهيئة من ال�رصكة امل�رصية 

للتكرير مقابل بع�س اخلدمات التكميلية بامل�رصوع ومنها 
اأتعاب الت�صنيع والتخزين.

و�صتقوم ال�رصكة امل�رصية للتكرير بتح�صني االآثار 
البيئية لعمليات االإنتاج احلالية ب�رصكة القاهرة لتكرير 

البرتول وذلك من خلل منع انبعاث ما ي�صل اإىل 93 األف 
طن �صنويًا من مادة الكربيت ال�صارة اإىل هواء القاهرة 

الكربى. كما �صتقوم ال�رصكة باال�صتثمار يف حت�صني 
االأداء البيئي ل�رصكة القاهرة لتكرير البرتول وخا�صة 

فيما يتعلق بانبعاث الغازات امل�صببة لظاهرة االحتبا�س 
احلراري.

و�صيقوم امل�رصوع بتوفري حوايل 10 اآالف فر�صة 
عمل اأثناء مراحل االإن�صاء املختلفة باالإ�صافة اإىل توفري 
700 وظيفة دائمة عند اكتمال امل�رصوع وبدء الت�صغيل.

وقد قامت ال�رصكة امل�رصية للتكرير باحل�صول على 
كافة املوافقات التنظيمية والبيئية اللزمة لبدء امل�رصوع 
ف�صًل عن توقيع عقد مقاوالت متكامل مع حتالف ي�صم 

 Mitsui و�رصكة GS Engineering & Construction رصكة�
Co &. وهي من اأبرز �رصكات االإن�صاء واملقاوالت حول 

العامل.
وقد اأعلنت �رصكة القلعة يف �صهر اأغ�صط�س 2010 عن 

توقيع اتفاقية قرو�س بقيمة 2.6 مليار دوالر اأمريكي 
ت�صم مبلغ 2.35 مليار دوالر اأمريكي يف �صكل قرو�س 

اأولية و225 مليون دوالر اأمريكي قرو�س ثانوية. 
و�صارك يف حزمة القرو�س االأولية عدد من املوؤ�ص�صات 
املالية الرائدة حول العامل ومنها بنك اليابان للتعاون 

الدويل (JBIC) وموؤ�ص�صة نيبون لتاأمني ال�صادرات 
واال�صتثمار (NEXI) وبنك كوريا لل�صادرات والواردات 

(KEXIM) وبنك اال�صتثمار االأوروبي (EIB) والبنك 

االأفريقي للتنمية (AfDB)، بينما ي�صارك يف حزمة 
القرو�س الثانوية �رصكة Mitsui & Co اليابانية والبنك 

للتنمية.  االأفريقي 
وتعمل ال�رصكة امل�رصية للتكرير على بدء تنفيذ 
امل�رصوع خلل العام اجلاري على اأن يبداأ الت�صغيل 

واالإنتاج يف نهاية عام 2015.

اأداء �سركات المجموعة
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ال�صركة امل�صرية للتكرير
اجتماعات مع ممثلي املجتمع املدين واأن�صطة التدريب املهني

اأداء �سركات المجموعة



�سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2010 46

القطاع ال�صناعي:  
توزيع الطاقة

تاريخ اال�صتثمار:
يونيو 2006

طبيعة اال�صتثمار: 
تطوير ال�صناعات

ملكية �صركة القلعة: 
%34.8

�سركة طاقة عربية
مظلتها  حتت  لت�صم  عربية  طاقة  �رصكة  تاأ�ص�صت 

جماالت  يف  املتخ�ص�صة  ال�رصكات  من  متكاملة  جمموعة 
املنتجات  وت�صويق  الطبيعي  والغاز  الطاقة  توزيع 

م�رص  من  عربية  طاقة  اتخذت  اإن�صائها  ومنذ  البرتولية، 
وقطر  املتحدة  العربية  االإمارات  يف  للتو�صع  قاعدة 

وليبيا. وال�صودان 
على  املتزايد  الطلب  تلبية  اإىل  ال�رصكة  وتهدف 

ال�صناعي  القطاع  تطور  مع  كثريًا  ارتفع  والذي  الطاقة 
املايل  مركزها  وقوة  خربتها  على  معتمدًة  باملنطقة، 

احلكومات  متار�صها  التي  التحرير  �صيا�صات  وا�صتمرار 
الطاقة. قطاع  يف 

تطور اأن�صطة ال�صركة
ميتلك قطاع توزيع الغاز الطبيعي بال�رصكة تراخي�صاً لتوزيع 

الغاز يف اأربع امتيازات تخدم 11 حمافظة م�رصية، وتقوم 
ال�رصكة حالياً بتوزيع ما يقرب من 4.7 مليار مرت مكعب من 

الغاز الطبيعي �صنوياً للعملء ال�صناعيني ب�صفة اأ�صا�صية. 
تو�صيل  من  بال�رصكة  الت�صييد  قطاع  انتهى  وقد 

القومية  الطبيعي  الغاز  ب�صبكة  �صكنية  وحدة  األف   315
يف م�رص خلل عام 2010، وذلك اإ�صافًة اإىل 750 األف 

قطاع  ال�صابق. وميتلك  يف  بال�صبكة  ربطها  وحدة مت 
اأ�صواق  يف  اإ�صافية  عقودًا  كذلك  الطبيعي  الغاز  توزيع 

وقطر. املتحدة  العربية  االإمارات 

اأداء �سركات المجموعة
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تاأتي �رصكة طاقة عربية 
بني اأكرب ال�رصكات 

االإقليمية العاملة يف قطاع 
توزيع الطاقة وت�صم 

حتت مظلتها جمموعة 
متكاملة من ال�رصكات 

املتخ�ص�صة يف جماالت 
توزيع الطاقة الكهربائية 

وتوزيع الغاز الطبيعي 
وت�صويق املنتجات 

البرتولية.

اإيرادات �سركة طاقة عربية

ومتتلك طاقة عربية �رصكة جلوبال اإنريجي والتي 
ت�صعى لتطوير ن�صاطها يف توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية 
من اأجل تلبية الطلب ال�صناعي غري امل�صتوَفى على الكهرباء 

يف م�رص.
وخلل الربع الثاين من عام 2010 اأعلنت �رصكة طاقة 

عربية عن ت�صغيل حمطة بربر للطاقة الكهربائية وهي 
م�رصوع م�صرتك مع �رصكة اأ�صيك للأ�صمنت و�صندوق 

املعا�صات ال�صوداين، ت�صل قيمة ا�صتثماراته اإىل 67 مليون 
دوالر اأمريكي، وت�صل قدرته اإىل 42 ميجاوات. وقامت 

ال�رصكة بتوقيع اتفاقية �رصاء ملدة 20 عامًا من اأجل تاأمني 
احتياجات الطاقة مب�صنع اأ�صمنت التكامل التابع ل�رصكة 
اأ�صيك للأ�صمنت يف ال�صودان بطاقة اإنتاجية ت�صل اإىل 1.6 

مليون طن اأ�صمنت �صنويًا. 
وحتظى �رصكة جلوبال اإنريجي، التي تتحكم بح�صة 

�رصكة طاقة عربية يف حمطة بربر للطاقة الكهربائية، 
بخربات اإدارية وا�صعة يف جمال توليد وتوزيع الطاقة، 

وتوا�صل ال�رصكة درا�صة فر�س اال�صتثمار اجلذابة التي 
تظهر يف خمتلف االأ�صواق االإقليمية.

وقد تو�صعت طاقة عربية كذلك يف جمال ت�صويق 
البرتول وتوزيع املنتجات البرتولية ملقابلة الطلب املتزايد 
الذي ت�صهده االأ�صواق التي تعمل فيها. ووا�صلت ال�رصكة 
افتتاح حمطات البرتول اجلديدة خلل عام 2010 لريتفع 

اإجمايل عدد املحطات التي متتلكها ال�رصكة اإىل 14 مت 
ت�صغيلها بالفعل، وذلك امتدادًا الأن�صطة ال�رصكة يف عام 

2009 حيث ح�صلت على توكيل ح�رصي لتوزيع منتجات 
كا�صرتول يف م�رص وقامت بافتتاح اأوىل حمطاتها يف 

حمافظات البحرية، واأ�صيوط، وال�رصقية، وكفر ال�صيخ، 
واالإ�صماعيلية.

اأداء �سركات المجموعة
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القطاع ال�صناعي:  
توزيع الطاقة

تاريخ اال�صتثمار:
مار�س 2007

طبيعة اال�صتثمار: 
تاأ�صي�س م�رصوعات 

جديدة
ملكية �صركة القلعة: 

%27.3

�سركة م�سرق للبترول
القلعة  اإحدى �رصكات  عربية، وهي  قامت �رصكة طاقة 

على  باال�صتحواذ  الطاقة،  توزيع  جمال  يف  العاملة 
2007 حيث ح�صلت  للبرتول يف عام  �رصكة م�رصق 

تبلغ  اأر�س  لقطعة  عقد  على  العام  نف�س  �رصكة م�رصق يف 
االنتفاع يف موقع  بنظام  األف مرت مربع   210 م�صاحتها 

مدخل  من  مقربة  على  بور�صعيد  ب�رصق  اإ�صرتاتيجي 
ال�صوي�س.  قناة 

لت�صبح  االأر�س  تطوير  على  ذلك احلني  منذ  وعملت 
العربية  اأول م�رصوع من نوعه يف جمهورية م�رص 

البرتولية. املنتجات  تخزين  يف  متخ�ص�س 
وخلل الربع االأول من عام 2009 انف�صلت �رصكة 

م�صتقًل  كيانًا  واأ�صبحت  عربية  طاقة  عن  للبرتول  م�رصق 
بواقع  عربية  طاقة  راأ�صمال  مبوجبها  انخف�س  عملية  يف 

اأمريكي. 25 مليون دوالر 

تطور اأن�صطة ال�صركة
ح�صلت �رصكة م�رصق للبرتول على الت�صاريح اللزمة 

للت�صغيل من هيئة ميناء بور�صعيد وانتهت ال�رصكة من تنفيذ 
معظم اأعمال البنية االأ�صا�صية لبدء امل�رصوع، ومنها اأعمال 
التجريف، وحماية ال�صاطئ وت�صوية املوقع، باالإ�صافة اإىل 
االأعمال الهند�صية وت�صميم م�صتودعات البرتول، واأعمال 

الهند�صة البحرية، وتعمل االآن على تاأمني حزم التمويل 
اللزمة لبدء عمليات االإن�صاء يف امل�رصوع.

و�صتعمل �رصكة م�رصق للبرتول على تعزيز ا�صتفادة 
م�رص من احلجم الهائل حلركة املرور يف قناة ال�صوي�س. 

فاالأر�س التي ح�صلت عليها تقع على م�صافة قريبة من مرفاأ 
احلاويات اخلا�س ب�رصكة مري�صك، مما �صيتيح لل�رصكة 

تقدمي خدماتها لل�صفن اأثناء عملية حتميل وتفريغ الب�صائع 
منها، وي�صمل ذلك تزويد قوافل ال�صفن التي تنتظر للمرور 

يف قناة ال�صوي�س بالوقود واخلدمات االأخرى التي حتتاجها 
اأثناء االنتظار.

اأداء �سركات المجموعة
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�رصكة جل�س ورك�س 
هي ا�صتثمار �رصكة 

القلعة يف �صناعة الزجاج 
مبنطقة ال�رصق االأو�صط 

واأفريقيا.

القطاع ال�صناعي:  
�صناعة الزجاج

تاريخ اال�صتثمار:
�صبتمرب 2007

طبيعة اال�صتثمار: 
تطوير ال�صناعات 

وتاأ�صي�س م�رصوعات 
جديدة

ملكية �صركة القلعة: 
%21

�سركة جال�س ورك�س

مبيعات �سركة جال�س ورك�س

�رصكة جل�س ورك�س هي ا�صتثمار القلعة يف �صناعة الزجاج 
بال�رصق االأو�صط واأفريقيا. ومتتلك ال�رصكة ح�صة 33% من 

اأ�صهم �رصكة م�رص ل�صناعة الزجاج )�س.م.م( والتي تعد كربى 
�رصكات اإنتاج وت�صدير العبوات الزجاجية يف ال�رصق االأو�صط 

و�صمال اأفريقيا، كما متتلك ح�صة 51% من اأ�صهم �رصكة 
�صفنك�س للزجاج، والتي متتلك م�صنعاً جديدًا الإنتاج الزجاج 
امل�صطح يف م�رص بقيمة ا�صتثمارية تبلغ 1.1 مليار جم )200 

مليون دوالر اأمريكي(.
وت�صعى �رصكة جل�س ورك�س اإىل تلبية الطلب املحلي 

املتزايد على الزجاج امل�صطح والعبوات الزجاجية واال�صتفادة 
من فر�س الت�صدير اعتمادًا على املميزات الطبيعية والتناف�صية 

التي حتظى بها م�رص وعدد من اأ�صواق املنطقة، ومنها وفرة 
املواد اخلام وانخفا�س اأ�صعار الطاقة والعمالة ف�صًل عن املوقع 

االإ�صرتاتيجي بالقرب من مراكز الت�صدير العاملية.

تطور اأن�صطة ال�صركة
كانت �رصكة م�رص ل�صناعة الزجاج اإحدى ال�رصكات احلكومية 

اإىل اأن قامت جمموعة الزيات ب�رصائها يف عام 2004. وبرزت 
ال�رصكة خلل ال�صنوات املا�صية كاأكرب �رصكات ت�صنيع العبوات 
الزجاجية يف م�رص حيث قامت با�صتثمار ما يقرب من 76 مليون 

دوالر اأمريكي لتطوير قاعدتها التكنولوجية ورفع طاقتها 
االإنتاجية. 

وجنحت �رصكة م�رص ل�صناعة الزجاج يف رفع قدرتها 
االإنتاجية اإىل 104 األف طن �صنوياً يف عام 2011 من 36 األف 

طن فقط يف عام 2004 بف�صل الفريق االإداري القوي الذي 
حتظى به ال�رصكة اإىل جانب اأن�صطة التح�صني الت�صغيلي 

واال�صتثمارات االأخرية التي قامت بها ال�رصكة لرفع معايري 
االإنتاج.

وقامت �رصكة �صفنك�س للزجاج خلل �صهر اأبريل 2010 
بت�صغيل م�صنع جديد الإنتاج الزجاج امل�صطح ال�صفاف وامللون 

والعاك�س بطاقة اإنتاجية ت�صل اإىل 600 طن يومياً. ويقع امل�صنع 
اجلديد على م�صاحة 220 األف مرت مربع يف مدينة ال�صادات على 

مقربة من مدن القاهرة واالإ�صكندرية، وي�صعى اإىل تلبية الطلب يف 
ال�صوق املحلي والتو�صع يف اأ�صواق الت�صدير اجلذابة م�صتفيدًا 

من مميزات �صناعة الزجاج يف ال�صوق امل�رصي، وعلماً باأن كافة 
احتياجات امل�صنع من النيرتوجني والهيدروجني يتم تاأمينها 

من خلل وحدة داخلية خا�صة بامل�صنع ويتم تاأمني احتياجات 
الغاز الطبيعي من ال�صوق املحلي.

وقد قامت �رصكة PPG Industries، وهي اإحدى ال�رصكات 
العاملية الرائدة يف جمال ت�صنيع الزجاج امل�صطح، بو�صع 

 Ianua ت�صميمات م�صنع �صفنك�س اجلديد، بينما تولت �رصكة
SPA اأعمال االإن�صاء حيث تعد واحدة من كربى �رصكات 

املقاوالت التي تخدم �صناعة الزجاج حول العامل.
ويعد م�صنع �صفنك�س من اأكرث امل�صانع تطورًا يف م�رص 

حيث يقوم باعتماد اأحدث ما و�صلت اإليه �صناعة الزجاج. 
وت�صعى �رصكة �صفنك�س اإىل ت�صغيل خط االإنتاج اجلديد لرفع 
الطاقة االإنتاجية اإىل 200 األف طن �صنوياً والتحول اإىل اأكرب 

�رصكات ت�صنيع الزجاج يف ال�صوق امل�رصي.
وت�صري االإدارة اإىل اأن �رصكة �صفنك�س للزجاج ت�صعى اإىل 

توجيه اإنتاجها بواقع 70% لل�صوق املحلي و30% الأ�صواق 
الت�صدير خلل عام 2011، على اأن يتحول ذلك اإىل %40 

لل�صوق املحلي و60% الأ�صواق الت�صدير يف عام 2012، علمًا 
باأن ال�رصكة ت�صتهدف االأ�صواق اجلديدة يف اأفريقيا واأمريكا 

اللتينية مع ال�صعي للتو�صع يف االأ�صواق االأوروبية على الرغم 
من اأن هذه االأ�صواق يهيمن عليها االإنتاج املحلي والواردات 

ال�صينية.
وعلى �صعيد النتائج املالية �صجلت اإيرادات جل�س ورك�س 

ارتفاعاً بن�صبة 11.5% خلل عام 2010 بينما حققت ال�رصكة 
زيادة بلغت 11.1% يف االأرباح قبل خ�صم ال�رصائب والفوائد 

واالإهلك واال�صتهلك على الرغم من �صعوبة االأو�صاع 
االقت�صادية التي ات�صم بها عام 2010. وعزز ذلك قدرة ال�رصكة 

للحفاظ على م�صتويات الربحية خلل العام مما اأدى اإىل 
و�صول هام�س الربح قبل خ�صم ال�رصائب والفوائد واالإهلك 

واال�صتهلك اإىل 48% ، وهام�س �صايف الربح اإىل %24.
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م�صنع �صفنك�س للزجاج امل�صطح، م�صر

�صركة م�صر ل�صناعة الزجاج، م�صر
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القطاع ال�صناعي:  
اخلدمات املالية

تاريخ اال�صتثمار:
�صبتمرب 2006

طبيعة اال�صتثمار: 
تاأ�صي�س م�رصوعات 

جديدة
ملكية �صركة القلعة: 

%100

�سركة فاينان�س اأنليميتد
متتلك �رصكة القلعة ح�صة 100% من اأ�صهم �رصكة 

فاينان�س اأنليميتد، وهي اإحدى ال�رصكات الرائدة يف قطاع 
اخلدمات املالية وتعمل على التو�صع بنطاق عملياتها 
يف خمتلف االأ�صواق النا�صئة مبنطقة ال�رصق االأو�صط 

واأفريقيا. 
ومتتلك فاينان�س اأنليميتد ح�ص�صًا يف ثلث موؤ�ص�صات 

مالية ت�صمل �رصكة تنمية للتمويل متناهي ال�صغر، 
وجمموعة فارو�س املالية القاب�صة )بنك ا�صتثمار متكامل 

يقع مقره الرئي�صي بالقاهرة(، والبنك ال�صوداين امل�رصي 
)اأكرب بنك اإ�صلمي جتاري يف ال�صوق ال�صوداين يركز على 

تعزيز وتنمية االأن�صطة التجارية بني م�رص وال�صودان(. 
ومتتلك فاينان�س اأنليميتد كذلك �رصكة �صفنك�س 

اإيجبت وهي اإحدى �رصكات اإدارة اال�صتثمار املبا�رص 
وتقوم باال�صتثمار يف ال�رصكات ال�صغرية واملتو�صطة 

العاملة يف ال�صوق امل�رصي، وذلك من خلل ح�صتها يف بنك 
اال�صتثمار فارو�س.

متتلك �رصكة  فاينان�س اأنليميتد ح�صة 51% من اأ�صهم 
راأ�صمال �رصكة تنمية للتمويل متناهي ال�صغر، بينما ميتلك 

احل�صة املتبقية البنك امل�رصي اخلليجي وفريق االإدارة 
ب�رصكة تنمية. ويبلغ راأ�س املال املدفوع ل�رصكة تنمية 35 
مليون جم، كما تتمتع ال�رصكة بقاعدة عملء ت�صم حوايل 

65 األف عميل وحمفظة قرو�س تزيد قيمتها عن 150 
مليون جم. ومتتلك ال�رصكة 92 فرعًا يف اأنحاء متفرقة 

مب�رص مما يجعل منها اأكرب واأ�رصع �رصكات التمويل منوًا 
يف ال�صوق امل�رصي.

اأما جمموعة فارو�س املالية القاب�صة، والتي يبلغ 
راأ�صمالها املدفوع 223 مليون جم، فهي مملوكة بن�صبة 
53% ل�رصكة فاينان�س اأنليميتد وتتوزع احل�صة املتبقية 

بني فريق االإدارة وجمموعة من اأبرز امل�صتثمرين 
الدوليني. 

ومتتد عمليات فارو�س القاب�صة لت�صمل اأن�صطة 
تداول االأوراق املالية والرتويج وتغطية االكتتاب واإدارة 

االأ�صول. وتاأتي جمموعة فارو�س دائمًا بني اأكرب ع�رص 
�رصكات لتداول االأوراق املالية يف ال�صوق امل�رصي، 

وجنحت ال�رصكة موؤخرًا يف ت�صجيل املركز الثالث بني 
نظرائها يف ال�صوق امل�رصي يف اأحدث ترتيب للبور�صة 

امل�رصية. وتدير جمموعة فارو�س اأ�صواًل ت�صل قيمتها اإىل 
مليار جم، وح�صلت املجموعة على تكليف بعملية �صخمة 

جاري العمل على تنفيذها قريبًا، وذلك بينما توا�صل 
ال�رصكة متابعة فر�س التو�صع يف االأ�صواق اجلذابة مبنطقة 

ال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا.
وياأتي البنك ال�صوداين امل�رصي بني اأكرب البنوك 

االإ�صلمية التجارية العاملة يف ال�صوق ال�صوداين حيث تبلغ 
حقوق م�صاهميه )Net Worth( 30 مليون دوالر اأمريكي. 

وميتلك البنك حمفظة قرو�س ت�صل قيمتها اإىل 130 مليون 
جنيه �صوداين وقاعدة ودائع تبلغ قيمتها 350 مليون 

جنيه �صوداين، بينما ت�صل ن�صبة كفاية راأ�س املال بالبنك 
(CAR) اإىل اأكرث من %40. 

ويوا�صل البنك ال�صوداين امل�رصي التفوق على 
نظرائه من البنوك املناف�صة يف ال�صودان حيث ت�صم 

�صبكة التجزئة بالبنك 8 فروعًا موزعة يف اأنحاء ال�صوق 
ال�صوداين، ويتمتع البنك ب�صبكة علقات وا�صعة تدعم 

قنوات التجارة بني م�رص وال�صودان.
وتوا�صل �رصكة فاينان�س اأنليميتد متابعة الفر�س 

اجلديدة للتو�صع باأن�صطتها واخرتاق املجاالت اجلديدة يف 
قطاعات التاأمني والتمويل اال�صتهلكي والبنوك التجارية 

�صعيًا لل�صتفادة من خربة ال�رصكة يف قطاع اخلدمات 
املالية.

تطور اأن�صطة ال�صركة
تو�صعت �صبكة فروع �رصكة تنمية لت�صم 92 فرعًا يف نهاية 

عام 2010، مقارنة مع 48 فرعًا يف نهاية عام 2009، 
وقامت ال�رصكة برفع حمفظة القرو�س اإىل 150 مليون 

جمموعة فارو�س املالية القاب�صة، م�صر

اأداء �سركات المجموعة
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فاينان�س اأنليميتد 
هي اإحدى ال�رصكات 

االإقليمية الرائدة يف قطاع 
اخلدمات املالية وت�صم 
حتت مظلتها م�رصوع 
جديد للتمويل متناهي 
ال�صغر وبنك ا�صتثمار 
وبنك جتاري و�رصكة 

الإدارة م�رصوعات 
اال�صتثمار املبا�رص.

جم مع م�صاعفة قاعدة العملء عن العام املا�صي لت�صم 
64،843 عميل يف نهاية عام 2010.

واأعلنت �رصكة تنمية يف اأكتوبر 2010 عن قيامها 
بالتو�صع يف االأن�صطة التمويلية لت�صمل ال�رصكات ال�صغرية 

والتي ترتاوح م�صتويات قرو�صها بني 40 األف جم 
و100 األف جم مقارنة مبتو�صط األف جم اإىل 30 األف جم 

لل�رصكات متناهية ال�صغر.
اأما جمموعة فارو�س املالية فتاأتي بني اأكرب ثلث 

�رصكات تداول يف ال�صوق امل�رصي حيث بلغت ح�صتها 
ال�صوقية 6.2% خلل عام 2010. وجنحت جمموعة 

فارو�س يف م�صاعفة قاعدة االأ�صول لتبلغ مليار جم، مقارنة 
مع 470 مليون جم يف عام 2009 مما اأدى اإىل و�صول �صايف 

الربح اإىل 15.79 مليون جم يف نهاية عام 2010.
واأخريًا حقق البنك ال�صوداين امل�رصي اأرباحًا قيا�صية 

بلغت 5.1 مليون دوالر اأمريكي يف نهاية عام 2010 على 
الرغم من ال�صعوبات التي ظهرت مع تردي االأو�صاع 

ال�صيا�صية بالدولة.

�سايف اأرباح �سركة فاينان�س اأنليميتد

 اأحد فروع �صركة تنمية للتمويل 
متناهي ال�صغر، م�صر
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�سركة بنيان للتنمية والتجارة
القطاع ال�صناعي:  
العقارات املتخ�ص�صة

تاريخ اال�صتثمار:
اأغ�صط�س 2007

طبيعة اال�صتثمار: 
تاأ�صي�س م�رصوعات 

جديدة
ملكية �صركة القلعة: 

%32.1

ديزاينبولي�س مول هو 
باكورة م�رصوعات بنيان 

للتنمية والتجارة وهو 
اأول مركز من نوعه 

يف املنطقة متخ�ص�س 
يف عر�س وبيع االأثاث 

املنزيل وخدمات الديكور 
والت�صميمات الداخلية.

امل�ساحة التاأجريية

تعمل �رصكة بنيان للتنمية والتجارة على تطوير العقارات 
املتخ�ص�صة مب�رص، وتقوم ببناء املراكز التجارية 
املتخ�ص�صة يف عر�س وبيع االأثاث املنزيل وخدمات 

ا�صم ديزاينبولي�س. الداخلية حتت  الديكور والت�صميمات 
قامت �رصكة بنيان بافتتاح ديزاينبولي�س مول يف 

مدينة ال�صاد�س من اأكتوبر بغرب القاهرة وهو االآن مقر 
الأكرث من 200 حمل جتاري واأكرب 100 علمة جتارية 

حمليًا وعامليًا. وتنوي �رصكة بنيان اأن تعيد تطبيق جتربة 
ديزاينبولي�س الناجحة يف منطقة القاهرة اجلديدة.

وتقوم �رصكة بنيان بت�صغيل واإدارة املراكز التجارية 
التي متتلكها مع تاأجري املعار�س وامل�صاحات التجارية 

لعدد من �رصكات االأثاث والديكور الرائدة على امل�صتوى 
والعاملي. املحلي 

ويجمع ديزاينبولي�س مول عددًا كبريًا من االأ�صماء 
واملاركات العاملية يف مكان واحد من اأجل راحة العملء 

وجتنيبهم م�صقة الرتدد على حملت جتهيز املنازل 
املتناثرة يف القاهرة الكربى، حيث يهدف امل�رصوع 

اإىل تلبية الطلب املتزايد من اجليل اجلديد من مالكي 
العقارات الذين يرغبون يف احل�صول على املنتجات 

العاملية من خلل اأ�صواقهم املحلية، وخا�صة على خلفية 
تطوير جممعات �صكنية جديدة على م�صاحة 635 مليون 

مرت مربع يف �رصق وغرب القاهرة.

ال�صركة اأن�صطة  تطور 
قامت �رصكة بنيان يف �صبتمرب 2007 ب�رصاء اأر�س تبلغ 

م�صاحتها 116 األف مرت مربع من �رصكة ال�صاد�س 
للتنمية واال�صتثمار )�صوديك(، لت�صبح  اأكتوبر  من 

مقرًا لديزاينبولي�س مول والذي مت ت�صميمه ال�صتيعاب 
املعار�س واملكاتب وي�صمل م�صاحة خم�ص�صة الإقامة 

املعار�س الفنية واملنا�صبات اخلا�صة والندوات 
واملوؤمترات. وقد بداأت بالفعل االأن�صطة اليومية يف 

ديزاينبولي�س مول ب�صكل منتظم خلل الربع االأخري من 
عام 2009 بينما قامت ال�رصكة بافتتاح املرحلة االأوىل من 

امل�رصوع للجمهور يف �صهر يونيو 2010.
وتبلغ م�صاحة ديزانبولي�س مول 116،824 مرت 
مربع من امل�صاحات املفتوحة، وت�صم مرحلته االأوىل 

والتي مت تاأجريها بالكامل جمموعة وا�صعة من املاركات 
املعمارية  الهند�صة  ا�صت�صارات  املحلية والعاملية ومكاتب 

 Skidmore،والديكور واملعار�س الفنية. وقد قامت �رصكة
Owings and Merril العاملية الرائدة يف جمال الهند�صة 

املعمارية بت�صميم ديزانبولي�س مول وهو اأول م�رصوع 
يف م�رص يحظى بت�صديق الريادة يف الت�صميم البيئي 

.(LEED) والطاقة
ومت اإن�صاء ديزاينبولي�س لي�صم 300 معر�س، 

وتتنوع اأن�صطته بني معار�س كبار الفنانني امل�رصيني 
والعامليني، و�صاالت املزادات الدائمة، ومدر�صة للت�صميم 

الداخلي ومدرج، ومكتبة عامة ملراجع الت�صميم 
والديكور.

اإن�صاء  وتعمل �رصكة بنيان للتنمية والتجارة على 
املرحلتني الثانية والثالثة من ديزانبولي�س مول للفتتاح 

خلل عام 2012، على اأن ت�صم املرحلة الثانية 42 
اإ�صافيًا، بينما تتمتع املرحلة الثالثة باملرونة  معر�صًا 

اللزمة الإن�صاء املحلت االأ�صغر حجمًا ومن ثم افتتاح 
150 معر�س اإ�صايف.

الربع  يف  بنيان  اأعلنت �رصكة  اآخر  وعلى �صعيد 
2010 عن ح�صولها على قر�س م�صرتك  االأول من عام 

البحث عن فر�س  ملوا�صلة  مليون جم، وذلك   185 بقيمة 
يف  املتخ�ص�صة  التجارية  العقارات  قطاع  يف  اال�صتثمار 

االإقليمية.  واالأ�صواق  امل�رصي  ال�صوق 
يف  الواعدة  الفر�س  بدرا�صة  ال�رصكة  تقوم  كما 

النمو  اأدى  واالإمارات حيث  ال�صعودية وقطر  اأ�صواق 
اأمناط طلب قوية  اإىل خلق  العقارات هناك  لقطاع  املطرد 
والديكور. االأثاث  من  والفريدة  الع�رصية  املنتجات  على 
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القطاع ال�صناعي:  
تدوير املخلفات 

الزراعية وال�صلبة
تاريخ اال�صتثمار:

نوفمرب 2009
طبيعة اال�صتثمار: 

دمج
ملكية �صركة القلعة: 

%33.3

�سركة توازن
قامت القلعة بتاأ�صي�س �رصكة توازن لت�صبح ذراعها 

اال�صتثماري يف قطاع تدوير املخلفات الزراعية وال�صلبة 
بعد اأن برزت حاجة القطاع اإىل التطوير ال�صامل بكافة 

اأنحاء املنطقة وظهرت فر�صًا هائلة للتو�صع اجلغرايف 
وتغطية الطلب املتنامي نتيجة ملحدودية اال�صتثمارات 

ال�صخمة يف القطاع و�صعف اأنظمة اإدارة املخلفات.
وت�صم توازن حتت مظلتها ال�رصكة امل�رصية لتدوير 

املخلفات ال�صلبة )اإيكارو(، وجمموعة االأن�صطة الهند�صية 
)اإنتاج(، وهي �رصكات رائدة يف قطاع تدوير املخلفات 

الزراعية وال�صلبة مب�رص وتتمتع بتواجد دويل من خلل 
عملياتها يف �صلطنة عمان وماليزيا وال�صودان وليبيا 

واململكة العربية ال�صعودية و�صوريا.

تطور اأن�صطة ال�صركة
تاأ�ص�صت )اإيكارو( يف عام 1997 وح�صلت على عقود 

ملعاجلة اأكرث من 1،500 طن يوميًا من املخلفات الزراعية 
وال�صلبة مقابل اأتعاب ثابتة. وتقوم ال�رصكة بف�صل 

املخلفات التي حت�صل عليها، وبيع املخلفات القابلة للتدوير 

مثل البل�صتيك والزجاج، واإنتاج االأ�صمدة من املخلفات 
الع�صوية، وذلك مع التخل�س من املخلفات غري القابلة 

الإعادة التدوير حيث ت�صمل اأ�صول ال�رصكة مدفنًا �صحيًا 
للنفايات مت اإن�صائه وفقًا للموا�صفات العاملية.

ح�صلت ال�رصكة كذلك على عقود ملعاجلة 525،506 
األف طن �صنويًا من املخلفات الزراعية، وتقوم ال�رصكة 

بفرز هذه املخلفات ل�صناعة االأ�صمدة عالية اجلودة وت�صنيع 
االأعلف احليوانية ف�صًل عن ا�صتخدام املخلفات الزراعية 

امل�صغوطة الإنتاج بدائل للوقود.
وتعد )اإيكارو( من ال�رصكات الرائدة يف ممار�صة 

اأن�صطة ائتمان الكربون، وهي من اأوىل ال�رصكات امل�رصية 
التي توقع اتفاقية �رصاء مع البنك الدويل يف �صيف 

2008 خلف�س انبعاث غازات االحتبا�س احلراري، وليتم 
مبوجبها بيع 325،480 طن من ثاين اأك�صيد الكربون 

املكافئ ل�صندوق الكربون االأوروبي. كما تعد )اإيكارو( من 
ال�رصكات املحدودة يف م�رص التي تتَّبع اآلية التنمية النظيفة 
املدعومة من منظمة االأمم املتحدة، واأعلنت ال�رصكة موؤخرًا 

عن دخول عملياتها مرحلة التقييم ملتابعة تطبيق املعايري 
القيا�صية للكفاءة و�رصعة تنفيذ العمليات.

اأداء �سركات المجموعة
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�رصكة توازن هي 
ا�صتثمار �رصكة القلعة 

يف قطاع تدوير املخلفات 
الزراعية وال�صلبة.

اأما جمموعة االأن�صطة الهند�صية )اإنتاج( فقد تاأ�ص�صت 
عام 1995 وهي �رصكة متخ�ص�صة يف ت�صميم واإن�صاء 

اأنظمة اإدارة املخلفات ال�صلبة. وتقوم ال�رصكة با�صترياد 
جزء من ُمدخلت هذه االأنظمة من ال�رصكات العاملية 

الرائدة يف اإدارة املخلفات ويتم ت�صميم وت�صنيع اجلزء 
االآخر يف ال�صوق املحلي يف م�رص.

وقامت ال�رصكة حتى االآن باإن�صاء اأكرث من 61 
م�رصوعًا لفرز املخلفات وت�صنيع االأ�صمدة يف م�رص 

باالإ�صافة اإىل 13 م�صنعًا للأ�صمدة موزعة على ال�صعودية 
وماليزيا وليبيا وال�صودان. 

وتوؤمن االإدارة اأن هذا امل�صتوى من التكامل بني 
اأن�صطة �رصكاتها يف قطاع تدوير املخلفات ال�صلبة هو 

النموذج الذي تقوم عليه اإ�صرتاتيجية القلعة اال�صتثمارية 
حيث تخطط الأن تبداأ �رصكة )اإيكارو( تقدمي خدمات 

االإدارة مل�رصوعات جمموعة )اإنتاج(.

املخلفات الزراعية التي مت جمعها

اأداء �سركات المجموعة
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القطاع ال�صناعي:  
امل�صبوكات املعدنية
تاريخ اال�صتثمار:

انف�صلت عن جمموعة 
اأ�صيك القاب�صة يف 

دي�صمرب 2008
طبيعة اال�صتثمار: 

دمج
ملكية �صركة القلعة: 

%30.0

ال�سركة المتحدة للم�سابك
ال�رصكة املتحدة للم�صابك هي اإحدى �رصكات القلعة العاملة 

يف جمال ت�صنيع م�صتلزمات الطحن وامل�صبوكات املعدنية، 
وتبلغ الطاقة االإنتاجية ال�صنوية لل�رصكة 52 األف طن 

�صنويًا من امل�صبوكات املعدنية التي تدخل يف نطاق وا�صع 
من التطبيقات ال�صناعية. 

كانت ال�رصكة املتحدة للم�صابك جزءًا من جمموعة اأ�صيك 
القاب�صة ولكنها انف�صلت عنها يف اأواخر عام 2008 وت�صم 

اأ�صواًل ت�صمل ح�صة ن�صبتها 91% من اأ�صهم �رصكة العامرية 
للمعادن وح�صة ن�صبتها 100% من اأ�صهم �رصكة االإ�صكندرية 

مل�صبوكات ال�صيارات. 
ومتثل عمليات الت�صدير اأكرث من ن�صف االإيرادات 

التي حتققها ال�رصكة حيث تفوق طاقتها االإنتاجية اأربع 
اأ�صعاف اأقرب مناف�صيها يف ال�صوق امل�رصي.

 وتتمتع ال�رصكة بعلقات اإ�صرتاتيجية مع كربى 
 ،Cemexو ،Italcementi رصكات االأ�صمنت، ومنها �رصكات�

.Holcimو ،Lafargeو
وقد قامت �رصكة القلعة با�صتثمار 103 مليون جم 

لتمويل خطط التو�صع بال�رصكة املتحدة للم�صابك مما �صاعد 
يف رفع القدرة االإنتاجية بال�رصكة اإىل 30 األف طن �صنويًا 

من 7 اآالف طن فقط يف عام 2006.

ت�صم اأ�صول املتحدة للم�صابك �رصكة االإ�صكندرية 
مل�صبوكات ال�صيارات التي مت تاأ�صي�صها يف عام 2001 وفقًا 

لنظام املناطق احلرة الإنتاج قطع م�صبوكات ال�صيارات عالية 
اجلودة. وتعمل ال�رصكة حاليًا على تنفيذ خطة تو�صعية 

لرفع القدرة االإنتاجية اإىل 30 األف طن �صنويًا بحلول 
الربع الثالث من عام 2011 مقارنة مع حجم االإنتاج احلايل 

والذي يبلغ 20 األف طن �صنويًا. 
وتقوم ال�رصكة بدرا�صة فر�س الدخول يف املزيد من 

امل�رصوعات التو�صعية باأقل النفقات الراأ�صمالية علمًا باأن 
ال�رصكة تقوم بت�صدير 100% من اإنتاجها احلايل اإىل كربى 

 ،BMW ال�رصكات العاملية يف �صناعة ال�صيارات ومنها 
.Bremboو ،Continentalو

اأما �رصكة العامرية للمعادن فقد تاأ�ص�صت عام 1979 
الإنتاج جمموعة من امل�صبوكات املعدنية وتتخ�ص�س 

يف ت�صنيع م�صبوكات احلديد الزهر وت�صميم و�صب 
وت�صنيع قطع الغيار املعدنية ل�صناعة ال�صيارات. وتعمل 

ال�رصكة على رفع قدرتها االإنتاجية اإىل 12 األف طن 
�صنويًا يف غ�صون 12 �صهرًا حيث تقدم خدماتها اإىل 

قاعدة عملء متنوعة ت�صم �رصكات ت�صنيع امل�صخات 
ال�صيارات املحلية.  وال�صمامات و�رصكات جتميع 

اأداء �سركات المجموعة



59�سركة القلعة   التقرير ال�سنوي لعام 2010

تتخ�ص�س ال�رصكة 
املتحدة للم�صابك يف 
ت�صنيع م�صتلزمات 

الطحن وامل�صبوكات 
املعدنية التي تدخل 
يف نطاق وا�صع من 

التطبيقات ال�صناعية.

تطور اأن�صطة ال�صركة
قامت ال�رصكة  املتحدة للم�صابك بتوقيع اتفاقية قرو�س 
بقيمة 40 مليون جم لتمويل م�رصوع جديد تبلغ طاقته 

االإنتاجية 15 األف طن �صنويًا، ولت�صبح مبوجبه اأول 
�رصكة م�رصية قادرة على ت�صنيع م�صبوكات باأوزان ت�صل 

اإىل 5 طن للقطعة، ويتيح ذلك التو�صع يف ت�صنيع مطاحن 
االأ�صمنت وم�صبوكات الطواحني الهوائية.

وقد قامت ال�رصكة باإجراء تعديل اإداري يف �رصكات 
العامرية للمعادن واالإ�صكندرية مل�صبوكات ال�صيارات من 
اأجل تطوير العمليات ورفع م�صتوى االإنتاج واحلد من 

توقف عمليات االإنتاج مب�صانع ال�رصكة ف�صًل عن خف�س 
امل�رصوفات ب�صكل عام، وي�صمل ذلك تعيني �صلوى عبد 

الفتاح – الرئي�س التنفيذي لل�رصكة املتحدة للم�صابك – يف 
من�صب الرئي�س التنفيذي ل�رصكة االإ�صكندرية مل�صبوكات 
ال�صيارات، ومدين حزين – املدير املايل لل�رصكة املتحدة 

للم�صابك – يف من�صب الرئي�س التنفيذي ل�رصكة العامرية 
للمعادن.

وتقوم ال�رصكة املتحدة للم�صابك بتوجيه اأكرث من 
60% من اإجمايل اإنتاجها احلايل اإىل اأ�صواق الت�صدير، 

وي�صمل ذلك 100% من اإنتاج �رصكة االإ�صكندرية مل�صبوكات 
ال�صيارات، مما يرفع توقعات النمو والربحية بال�رصكة 

خلل عام 2011. هذا وترى اإدارة �رصكة القلعة اأن تراجع 
قيمة اجلنيه امل�رصي خلل الربع االأول من عام 2011 

�صيكون داعمًا اأ�صا�صيًا للأداء املايل بال�رصكة على الرغم من 
فرتة اال�صطراب يف ال�صوق امل�رصي بعد ثورة 25 يناير. 

اأداء �سركات المجموعة
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القطاع ال�صناعي:  
الن�رص واالإعلم

تاريخ اال�صتثمار:
اأبريل 2007

طبيعة اال�صتثمار: 
دمج

ملكية �صركة القلعة: 
%100.0

�سركة تنوير
�رصكة تنوير هي ا�صتثمار �رصكة القلعة يف قطاع الن�رص 

واالإعلم وت�صم حتت مظلتها جمموعة من اال�صتثمارات 
ال�صخمة منها دار ال�رصوق للن�رص، و�صل�صلة مكتبات 

ديوان، وجريدة املال.
تاأ�ص�صت دار ال�رصوق يف عام 1968 وهي من اأبرز دور 

الن�رص يف املنطقة وتاأتي بني ال�رصكات احلا�صلة على اأكرب 
عدد من اجلوائز االأدبية يف العامل العربي. 

تقوم دار ال�رصوق بن�رص اأعمال اأكرث من اأربعة اآالف 
كاتب من كبار الكتاب واملفكرين احلا�صلني على اجلوائز 

املختلفة والذين حتقق اأعمالهم اأعلى معدالت البيع، 
ولديها حق ح�رصي يف العامل العربي لن�رص اأعمال الراحل 

جنيب حمفوظ والعامل امل�رصي اأحمد زويل، وهما اأبرز 
ال�صخ�صيات العربية احلا�صلة على جائزة نوبل. ومتتلك 
دار ال�رصوق كذلك ترخي�صًا لطبع ون�رص كتب اأوك�صفورد 

التعليمية ولديها 10 منافذ جديدة للبيع، وذلك اإىل 
جانب التو�صعات االأخرية الإنتاج الربامج وامل�صل�صلت 

التليفزيونية.
اأما مكتبة ديوان فقد برزت ك�صل�صلة املكتبات الرائدة 

يف م�رص منذ افتتاحها يف عام 2002، ومتتلك حاليًا 8 فروعًا 
يف اأنحاء القاهرة واالإ�صكندرية وتوا�صل �صعيها للتو�صع 
عرب اإبرام عقود امل�صاركة مع الكّتاب والنا�رصين والعديد 

من املراكز الثقافية على امل�صتوى املحلي واالإقليمي. 
ومتتلك مكتبة ديوان كذلك حقوق التوزيع خلم�س 
علمات مو�صيقية دولية، وحقوق توزيع االإ�صطوانات 

املو�صيقية يف ال�صوق املحلي.
كما ت�صم �رصكة تنوير حتت مظلتها جريدة املال وهي 
جريدة متخ�ص�صة يف تقدمي التغطية ال�صاملة الأ�صواق املال 
والبنوك املحلية وعددًا من االأن�صطة ال�صناعية والتجارية.

فرع مكتبة ديوان، فندق املاريوت، حي الزمالك، القاهرة
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�رصكة تنوير هي ا�صتثمار 
�رصكة القلعة يف قطاع 

الن�رص واالإعلم وت�صم 
حمفظتها اال�صتثمارية 

دارًا للن�رص وجريدة 
يومية و�صل�صة منافذ 

التجزئة.

تطور اأن�صطة ال�صركة
تو�صعت اأن�صطة دار ال�رصوق خلل عام 2010 لت�صمل اإنتاج 

االأعمال التليفزيونية وامل�صل�صلت الدرامية والكوميدية، 
وحقق اأول اإنتاج خلل �صهر رم�صان املا�صي )م�صل�صل 

عايزة اأجتوز( جناحًا كبريًا بن�صبة م�صاهدة قوية مما 
يدفع االإدارة ملوا�صلة التو�صع يف هذا املجال خلل املرحلة 

القادمة.

ومن جانب اآخر قامت مكتبة ديوان، بتطوير هيكل 
الت�صغيل مما �صاهم يف رفع الكفاءة واالإنتاجية لدى فريق 

العمل، وبداأت برنامج تخفي�س امل�رصوفات لتعزيز النتائج 
املالية يف نهاية العام.

واأخريًا وا�صلت جريدة املال خطط اإعادة الهيكلة 
ال�صاملة خلل عام 2010 بهدف تعزيز اإيرادات واأرباح 

اجلريدة.

دار ال�صروق، م�صر
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القطاع ال�صناعي: 
قطاعات متعددة

تاريخ اال�صتثمار:
 مايو 2005

طبيعة اال�صتثمار: 
دمج وا�صتحواذ

ملكية �صركة القلعة: 
%13.0

�سركة جراندفيو القاب�سة لال�ستثمار
قامت القلعة وجمموعة من �رصكائها بتاأ�صي�س جراندفيو 

القاب�صة بحثًا عن فر�س اال�صتثمار يف ال�رصكات املتو�صطة 
التي ال يتجاوز راأ�صمالها 60 مليون دوالر اأمريكي والتي 
تعمل يف قطاعات متعددة منها التغليف والتعبئة وت�صنيع 
مواد البناء يف اأنحاء ال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا مع 

الرتكيز على ال�صوق امل�رصي.
جميع  باإدارة  اإيچيبت  �صفنك�س  �رصكة  وتقوم 

املدفوع  راأ�صمالها  ي�صل  والتي  جراندفيو  م�رصوعات 
اأمريكي. اإىل 95 مليون دوالر 

با�صتثمار  جراندفيو  �رصكة  قامت  االآن  وحتى 
اإجمايل روؤو�س االأموال املتفق عليها  110% من  حوايل 

وذلك  جذابة،  اقت�صادية  بقطاعات  ناجحة  عمليات  يف 
ال�رصكات  هذه  قيمة  يف  ملحوظة  زيادة  ت�صجيل  مع 

االأولية  اال�صتحواذ  تكلفة  مقابل  التابعة  وامل�رصوعات 
القلعة  �رصكة  تعدها  التي  الداخلية  التقييمات  �صمن 

اال�صتثمارات.   لهذه  دورية  ب�صورة 
وتخطط �رصكة جراندفيو اإىل تنفيذ املزيد من عمليات 

الدمج واال�صتحواذ خلل الفرتة املقبلة ولذلك تعمل ال�رصكة 

على تاأمني قاعدة من ال�صيولة املالية مع االلتزام بتوفري 
روؤو�س االأموال اللزمة لدعم وتنمية ا�صتثماراتها. 

وقد اأظهرت ا�صتثمارات جراندفيو مرونة وا�صحة يف 
مواجهة االأو�صاع االقت�صادية املرتدية خلل عامي 2009 
و2010 مع امتداد االأزمة املالية العاملية اإىل اأ�صواق املنطقة 

وغريها من اال�صطرابات ال�صيا�صية التي �صهدها ال�صوق 
يف بداية العام اجلاري. وترى اإدارة �رصكة القلعة اأن 
قد  بجراندفيو  اخلا�صة  اال�صتثمارية  املحفظة  تنوع 

املنظور،  املدى  على  االقت�صادي  للتباطوؤ  تعر�صها  قلل 
القيمة  لتحديد  اأ�صولها  تقييم  اأعادت  ال�رصكة  باأن  علمًا 

منها  كل  اأداء  وتقييم  االأ�صول  لهذه  الفعلية  ال�صوقية 
اإىل تخفي�س �صايف  اأدى  الراهنة، مما  االأو�صاع  ملواكبة 
 Net Asset) جراندفيو  �رصكة  الأ�صول  التقديرية  القيمة 

Value) بواقع 15% لي�صل اإىل 156 مليون دوالر 

اأمريكي خلل  179 مليون دوالر  اأمريكي، مقارنة مع 
الداخلي  العائد  2009، وذلك مع و�صول معدل  عام 

(Gross IRR) اإىل 18%، ومعدل العائد االإجمايل  االإجمايل 
(Total Return) اإىل %74.

م�صنع �صبانتك�س، م�صر

اأداء �سركات المجموعة
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تطور اأن�صطة ال�صركة
تدار كافة ا�صتثمارات جراندفيو من خلل �رصكة �صفنك�س 
اإيچيبت والتي قامت بتاأ�صي�صها �رصكة القلعة بالتعاون مع 

ال�صيدة ماريان غايل )رئي�س جمل�س اإدارة �صندوق االأوقاف 
التعليمية التابع للجامعة االأمريكية بالقاهرة(.

وت�صتفيد جراندفيو من خربة �رصكة القلعة يف اإدارة 
اال�صتثمارات االأكرب حجمًا مبختلف ال�صناعات والقطاعات 

االقت�صادية، وذلك اإىل جانب العلقة الوثيقة التي حتافظ 
عليها �رصكة �صفنك�س اإيچيبت مع �رصكاتها التابعة عرب 

توفري حلول الهند�صة املالية واإعادة التخطيط االإ�صرتاتيجي 
واإ�صرتاتيجيات اال�صتثمار والتخارج.

وت�صعى �رصكة جراندفيو للح�صول على حقوق اإدارة 
ال�رصكات ال�صناعية متو�صطة احلجم التي تتمتع باالإدارة 

اجليدة والتدفقات املالية امل�صتقرة وتكمن فيها فر�س قوية 
للتو�صع يف االأن�صطة الت�صديرية، وت�صعى كذلك ل�رصاء 

االأ�صول املتعرثة التي ترى فيها فر�س النمو اال�صتثنائية.
وت�صمل حمفظة ا�صتثمارات جراندفيو احلالية 

العديد من القطاعات االقت�صادية اجلذابة منها الطباعة 
والتعبئة والتغليف و�صناعة مواد البناء واخلدمات 

الكابلت  املن�صوجات و�صناعة  البرتولية و�صناعة 
الكهربائية وغريها من اال�صتثمارات يف قطاع املطاعم 

وال�صيافة.

ت�صتثمر �رصكة جراندفيو 
يف ال�رصكات املتو�صطة 
وال�صغرية العاملة يف 

اأنحاء ال�رصق االأو�صط 
و�صمال اأفريقيا تركيزًا 

على ال�صوق امل�رصي، 
ومتتد ا�صتثماراتها 
يف قطاعات متعددة 

منها التغليف والتعبئة 
وت�صنيع مواد البناء.

م�صنع يونيبورد، م�صر

اأداء �سركات المجموعة
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Africaو MENA سناديق ال�ستثمار الم�سترك�
تقوم �رصكة القلعة بجذب اال�صتثمارات الراأ�صمالية عرب 
ال�صناديق القطاعية املتخ�ص�صة ب�صورة رئي�صية حيث 

تعمل هذه ال�صناديق ب�صكل منف�صل ويتحكم كل منها 
مب�رصوعات ال�رصكة يف القطاعات االقت�صادية املتنوعة 

باالأ�صواق التي ت�صتثمر فيها، وهذا نظرًا لتف�صيل �رصكاء 
القلعة من اأ�صواق جمل�س التعاون اخلليجي هذا النوع من 

الهياكل اال�صتثمارية.
وقد �صعت �رصكة القلعة موؤخرًا اإىل جذب ا�صتثمارات 

جديدة من املوؤ�ص�صات املالية الرائدة حول العامل، وبناء 
 MENA عليه قامت بتاأ�صي�س �صناديق اال�صتثمار امل�صرتك

وAfrica، وهي �صناديق ا�صتثمار تقليدية تعمل ب�صكل 
م�صتقل ويتنا�صب هيكلها االإداري والقانوين و�صيا�صاتها 

اال�صتثمارية مع ا�صرتاطات ومتطلبات املوؤ�ص�صات 
اال�صتثمارية التي تتطلع القلعة اإىل العمل معها. 

تطور اأن�صطة �صناديق اال�صتثمار 
امل�صرتك

قامت �رصكة القلعة بتنفيذ االإغلق االأول ل�صناديق 
اال�صتثمار امل�صرتك MENA وAfrica يف الربع االأول من 

عام 2010 يف عملية حققت ح�صيلة نقدية بلغت 140 مليون 
دوالر اأمريكي.

وت�صجل �رصكة القلعة اأتعاب االإدارة بن�صبة 1% من 
اإجمايل روؤو�س االأموال املتفق عليها لهذه ال�صناديق، ويتم 

احت�صاب االأتعاب على مدة ال�صناديق والتي تبلغ اأربع 
�صنوات.

 Africaو MENA تلتزم �صناديق اال�صتثمار امل�صرتك
ب�صخ 2 دوالر اأمريكي مقابل كل دوالر ت�صتثمره القلعة يف 
�رصكات املجموعة اأو يف امل�رصوعات اجلديدة التي تتوافق 

مع �صيا�صة ال�صناديق.
وقد �صارك يف تنفيذ االإغلق االأول ل�صناديق اال�صتثمار 
امل�صرتك MENA وAfrica عدد من املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية 

الكربى حول العامل منها: 

•   موؤ�ص�صة التمويل الدولية 
•   البنك االإفريقي للتنمية 

•   منظمة FMO الهولندية للتنمية
•   وكالة بروباركو الفرن�صية للتمويل والتنمية

 DEG موؤ�ص�صة اال�صتثمار االأملانية   •
•   بنك اال�صتثمار االأوروبي.

وقد عزز اهتمام املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية ب�صناديق 
اال�صتثمار امل�صرتك MENA وAfrica قدرة �رصكة القلعة 

على جذب ا�صتثمارات راأ�صمالية جديدة بقيمة 363.6 

�صركة توازن، تدوير املخلفات الزراعية، م�صر

اأداء �سركات المجموعة
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مليون دوالر اأمريكي اإىل قاعدة االأ�صول املدارة خلل عام 
2010 مبا ميثل 27.5% من اإجمايل التدفقات الراأ�صمالية 

اجلديدة الأن�صطة اال�صتثمار املبا�رص يف منطقة ال�رصق 
االأو�صط و�صمال اأفريقيا خلل العام.

اإال اأن اإدارة �رصكة القلعة تتوقع ا�صتمرار حالة 
التباطوؤ يف بيئة جذب روؤو�س االأموال نظرًا ال�صتمرار 

الو�صع الراهن يف اأغلب اأ�صواق املنطقة مما يدعو اإىل اإرجاء 
االإغلق الثاين الذي كان من املقرر تنفيذه خلل الربع 

االأول من عام 2011 واالإغلق االأخري يف الربع الرابع من 
عام 2011، وذلك حتى عام 2012 مع حت�صن االأو�صاع 

االقت�صادية وعودة التعايف اإىل بيئة اال�صتثمار.
وقد التزمت اإدارة �رصكة القلعة بفتح قنوات االت�صال 
املبا�رص مع امل�صتثمرين الرئي�صيني يف ال�صناديق القطاعية 

املتخ�ص�صة التابعة لل�رصكة، وترى االإدارة اأن ثورة 
25 يناير لن تثني ال�رصكاء املحدودين عن الوفاء بكافة 

التزاماتهم جتاه هذه ال�صناديق.
وخلل عام 2010 قام ال�رصكاء املحدودون ب�صخ 

ا�صتثمارات راأ�صمالية جديدة يف عدد من �رصكات املجموعة 

عرب �صناديق اال�صتثمار امل�صرتك MENA وAfrica، وي�صمل 
ذلك ال�رصكة امل�رصية للتكرير )40 مليون دوالر اأمريكي، 

بواقع 20 مليون دوالر اأمريكي لكل �صندوق( و�رصكة 
اأفريكا ريل وايز )20 مليون دوالر اأمريكي من �صندوق 

Africa( و�رصكة توازن )9.3 مليون دوالر اأمريكي بواقع 

4.7 مليون دوالر اأمريكي لكل �صندوق(.
و�صتوا�صل �رصكة القلعة توظيف روؤو�س االأموال 

 Africaو MENA املتاحة يف �صناديق اال�صتثمار امل�صرتك
والتي تبلغ قيمتها 104.6 مليون دوالر اأمريكي1  عند 

ظهور حاجة لذلك خلل عام 2011. 

1  قامت �صناديق اال�صتثمار امل�صرتك MENA وAfrica برد 
ا�صتثمارات راأ�صمالية بقيمة 20 مليون دوالر اأمريكي اإىل ال�رصكاء 

املحدودين، وذلك حيث كان من املخطط توظيف هذه املبالغ كح�صة 
ال�صناديق يف م�رصوع ال�رصكة امل�رصية للتكرير، ولكن تداعيات الفرتة 

املا�صية اأدت اإىل تاأجيل تنفيذ امل�رصوع اإىل حني االنتهاء من اإغلق 
العن�رص الراأ�صمايل املتبقي.

اأحد جرارات �صركة �صكك حديد ريفت فايل، كينيا

اأداء �سركات المجموعة



مزارعو امل�صايا، تانزانيا
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الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة

تاأثير الأحداث الأخيرة على �سركة 
القلعة وا�ستثماراتها

نتوقع ظهور الفر�س الفريدة يف املرحلة املقبلة على خلفية امل�سهد الذي عا�سرناه 
خالل الربع الأول من عام 2011، وذلك على الرغم من اأن تداعيات امل�سهد �ستوؤثر 

على خطط �سركة القلعة للعام اجلديد نظرًا لغياب �سفقات التخارج وتباطوؤ اأن�سطة 
جذب روؤو�س الأموال اجلديدة

امتدت تداعيات االأحداث االأخرية التي �صهدتها م�رص وعدد 
من دول منطقة ال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا لتطرح 

حتديات جديدة يف مواجهة املوؤ�ص�صات مبختلف املجاالت 
والقطاعات. وقد قامت اإدارة �رصكة القلعة بعقد اجتماع 

هاتفي مع امل�صاهمني يف 3 فرباير 2011 للتاأكيد على �صلمة 
جميع املوظفني بال�رصكة وكافة ا�صتثماراتها امل�رصية 

واالإقليمية اأثناء تلك االأحداث.
وتاأكدت اإدارة �رصكة القلعة من اأن جميع اأ�صول 
وا�صتثمارات ال�رصكة مل تطلها عمليات التخريب التي 

�صهدتها الفرتة املا�صية با�صتثناء خ�صائر مادية ب�صيطة 
يف اأحد منافذ البيع اخلا�صة ب�رصكة مزارع دينا حيث 

طالت اأيادي املخربني واجهته وبع�س معداته خلل فرتة 
االنفلت االأمني مما اأدى اإىل حدوث تلفيات بلغت قيمتها 

10 اآالف جم. 
وقد تابعت اإدارة ال�رصكة وكبار املوظفني تطور 

االأحداث منذ بدايتها يف القاهرة وقامت بعقد االجتماعات 
اليومية ملناق�صة تاأثري االأحداث وو�صع خطط احلد من 

تداعياتها على اأن�صطة وا�صتثمارات �رصكة القلعة.

ا. �صبل مواجهة االأزمة
قامت اإدارة �رصكة القلعة بتفعيل برنامج ملواجهة االأحداث 

يف �صوء التداعيات االقت�صادية التي �صت�صهدها الفرتة 
القادمة. وقد حددت االإدارة اأولويات الربنامج كالتايل:

•    مراجعة اخلطط اال�صتثمارية على م�صتوى �رصكات 
وا�صتثمارات القلعة خلل الفرتة القادمة حيث ت�صعى 

ال�رصكة اإىل موا�صلة تعزيز اإدارة راأ�س املال العامل 
والعودة للعمل ب�صيا�صة خف�س امل�رصوفات. وقد قامت 
�رصكة القلعة بت�صغيل �صبع م�رصوعات جديدة وانتهت 
من تنفيذ برامج اإعادة الهيكلة املالية واالإدارية يف اأحد 

امل�رصوعات التي كانت ت�صجل خ�صائر يف ال�صابق، 

وبذلك ترتفع حمفظة القلعة لت�صمل 19 �رصكة قاب�صة 
تتحكم يف 118 م�رصوع و�رصكة فرعية.

•    اإحجام ال�رصكة عن تنفيذ عمليات اال�صتحواذ وتاأ�صي�س 
امل�رصوعات اجلديدة خلل عام 2011. و�صتقت�رص 
العمليات التو�صعية على تلك التي بداأت بالفعل ومت 
تاأمني م�صادر التمويل لها وغريها من امل�رصوعات 
املتوقع اأن تدر االأرباح �رصيعًا. و�صتوا�صل اإدارة 
ال�رصكة متابعة الفر�س اال�صتثمارية اجلذابة التي 

تطرح نف�صها خلل الفرتة القادمة علمًا باأن ذلك 
لن يكون من اأولويات ال�رصكة حتى تتح�صن بيئة 

اال�صتثمار وتتوفر فر�س التمويل اجلديدة.

•    خف�س امل�رصوفات واحلفاظ على ال�صيولة. وياأتي 
ذلك يف �صوء خطط االإدارة الإرجاء عمليات التخارج 

ونظرتها املتحفظة جتاه اأن�صطة جذب روؤو�س االأموال 
اجلديدة. وبناء عليه قامت �رصكة القلعة بخف�س مزايا 

االإدارة العليا وترحيل جزء من رواتب املوظفني 
)بن�صب ترتاوح بني 5% و 37%( ف�صًل عن خف�س 
م�رصوفات ال�صفر واالت�صاالت والدعاية واالإعلن. 

•    ترى اإدارة ال�رصكة اأنه من االأف�صل اأن يتم اإرجاء كافة 
عمليات التخارج يف الفرتة القادمة اإال اأنها قد ُتقبل 

على تنفيذ �صفقات التخارج من ح�ص�س حمدودة يف 
ا�صتثماراتها اإذا ح�صلت على عر�س منا�صب يحقق 

العوائد لل�رصكاء املحدودين وحملة االأ�صهم ف�صًل عن 
�صخ ا�صتثمارات جديدة يف م�رصوعات �رصكة القلعة.

•    ترى �رصكة القلعة �رصورة اتخاذ موقف متحفظ من 
ا�صتثماراتها يف ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت / رايل 

اإنريجي وال�رصكة الوطنية للبرتول، حيث توا�صل 
هذه اال�صتثمارات ت�صجيل اأداء دون التوقعات االأولية. 
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الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة 

وعلى الرغم من اأن ذلك غري مرتبط باالأزمة االقت�صادية 
التي ت�صهدها م�رص حاليًا، قررت االإدارة خف�س قيمة 

ا�صتثمارها يف ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت / رايل 
اإنريجي بن�صبة 100% )حيث تواجه عقبات فنية تعوق 

االأن�صطة االإنتاجية من االحتياطيات اجلذابة التي 
متلكها( وال�رصكة الوطنية للبرتول بن�صبة 50% )نظرًا 

ال�صتثماراتها يف ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت(.

ب. التاأثري على املدى الق�صري
من املتوقع اأن ت�صهد ا�صتثمارات القلعة تاأثريا حمدودا على 

املدى الق�صري وي�صمل ذلك النقاط التالية:

•    تراجع املبيعات وانخفا�س االأن�صطة نظرًا لتوقف 
العمل على م�صتوى القلعة وكافة ا�صتثماراتها ملدة 

ع�رصة اأيام – كحال كافة ال�رصكات واالأن�صطة 
التجارية يف م�رص – ب�صبب تفاقم االأو�صاع االأمنية 

وانقطاع و�صائل االت�صاالت.

•     �صهدت بع�س م�رصوعات القلعة اإ�رصابات عمالية 
ومت التعامل مع كافة املطالب علمًا باأن ذلك اأدى اإىل 

تراجع املبيعات وزيادة هيكل التكاليف يف الفرتة التي 
تلت الثورة. وت�صري االإدارة اإىل اأن اأقل اأجر يتقا�صاه 

العمال مب�رصوعات القلعة يبلغ 1،200 جم �صهريًا مما 
ترتب عليه انح�صار هذه املطالب يف اعتماد العلوات 

اال�صتثنائية على عك�س االأن�صطة التجارية وال�صناعية 
االأخرى بالدولة التي �صهدت اعت�صامات تطالب برفع 

الرواتب واالأجور.

•  تاأجيل تنفيذ الطرح العام االأويل الأ�صهم �رصكة طاقة 
عربية مما يرتتب عليه تاأجيل امل�رصوعات املقرر تنفيذها 

با�صتخدام العوائد املالية الناجتة من عملية الطرح.

•     تاأجيل االإغلق املايل بقيمة 1،1 مليار دوالر اأمريكي 
مل�رصوع ال�رصكة امل�رصية للتكرير والذي كان من املقرر 

تنفيذه يف نهاية يناير 2011. وقد دخلت االإدارة يف 
حمادثات مكثفة مع الهيئات املقر�صة وال�صامنة للتاأكيد 

على ا�صتمرار حزمة القرو�س بقيمة 2،6 مليار دوالر 
اأمريكي، ولكن حتمت الظروف تاأجيل االإغلق املايل 

للم�رصوع على الرغم من ح�صوله على تاأييد احلكومة 
احلالية وتاأكيد م�صاركة بع�س الهيئات احلكومية فيه.

•    تاأجيل االإغلق الثاين ل�صناديق اال�صتثمار امل�صرتك 
MENA وAfrica اإىل عام 2012 والذي كان من املقرر 

تنفيذه يف الربع االأول من عام 2011 مع تنفيذ االإغلق 
االأخري يف الربع الرابع من عام 2011، علمًا باأن 

االإغلق االأول حقق اإجمايل 140 مليون دوالر اأمريكي. 
وقد فتحت اإدارة القلعة قنوات االت�صال املبا�رص مع 

امل�صتثمرين الرئي�صيني يف �صناديق اال�صتثمار امل�صرتك 
وال�رصكة امل�رصية للتكرير واأغلبهم من املوؤ�ص�صات 

املالية الرائدة حول العامل وموؤ�ص�صات التمويل 

التنموية DFIs. وترى االإدارة اأن ال�رصكاء املحدودين 
�صيوفون بكافة التزاماتهم اإال اأنه من املتوقع اأن ت�صهد 

�صناديق اال�صتثمار امل�صرتك تباطوؤا يف اأن�صطة جذب 
روؤو�س االأموال خلل عام 2011.

 
وقد ا�صرتك عدد من اأهم املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية العاملية 

يف تنفيذ االإغلق االأول لهذه ال�صناديق منها موؤ�ص�صة 
 FMO التمويل الدولية والبنك االإفريقي للتنمية ومنظمة

الهولندية للتنمية ووكالة بروباركو الفرن�صية للتمويل 
والتنمية وموؤ�ص�صة DEG االأملانية للتمويل وبنك اال�صتثمار 

االأوروبي. 
و�صتوا�صل ال�رصكة توظيف روؤو�س االأموال املتاحة 

لل�صتثمار يف هذه ال�صناديق تدريجيا – والتي تعد اأول 
�صناديق ا�صتثمار م�صتقلة تابعة لل�رصكة – مع العمل على 

تنفيذ االإغلق االأخري بقيمة 500 مليون دوالر اأمريكي.

ج. التاأثري على املدى املتو�صط
انتهجت �رصكة القلعة نظرة  متحفظة متو�صطة االأجل 

تنعك�س بو�صوح يف ملخ�س �صايف اال�صتثمارات الرئي�صية يف 
�رصكات املجموعة (PNAV)، وي�صمل ذلك التايل:

•    تراجع اأن�صطة جذب روؤو�س االأموال اجلديدة حتى عام 
2012 على الرغم من اأن ظهور الفر�س اال�صتثمارية 

اجلديدة خلل الفرتة 2011-2012 قد يجذب وكاالت 
التمويل التنموية اإىل نف�س اال�صتثمارات التي تهيمن 

على حمفظة القلعة، ولكن يبقى التخوف من املخاطر 
ال�صيا�صية يف املنطقة وامتداد احلركات االحتجاجية اإىل 

اأ�صواق جمل�س التعاون اخلليجي اأهم العوامل املوؤدية اإىل 
تعطيل التدفقات الراأ�صمالية اجلديدة اإىل اأ�صواق املنطقة.

•    تراجع اأن�صطة االإقرا�س نظرًا الإحجام البنوك 
عن توفري التمويل املخ�ص�س للتو�صعات وعمليات 

اال�صتحواذ وامل�رصوعات اجلديدة.

•    تراجع قطاع االإن�صاء امل�رصي – وقد ي�صمل ذلك عدة 
اأ�صواق اأخرى يف ال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا – 
نظرًا لتداعيات التباطوؤ االقت�صادي الناجت عن ارتفاع 

االأ�صعار العاملية لل�صلع. وتتوقع االإدارة اأن يظهر تاأثري 
هذا التباطوؤ يف حركة املبيعات املحلية التي ت�صجلها 

بع�س �رصكات القلعة وخا�صة جمموعة اأ�صيك القاب�صة 
وم�رصوع ديزاينبولي�س مول التابع ل�رصكة بنيان 

وم�صنع �صفنك�س للزجاج امل�صطح التابع ل�رصكة جل�س 
ورك�س.

•    ارتفاع الطلب على ال�صلع االأ�صا�صية والغذائية على امتداد 
ا�صتثمارات �رصكة القلعة – وذلك مع موا�صلة دعم هذه 

ال�صلع يف العديد من االأ�صواق ومنها ال�صوق امل�رصي، 
وهو ما ت�صتفيد منه م�رصوعات القلعة ك�رصكة وفرة 

وجمموعة جذور وال�رصكة الوطنية للبرتول وجمموعة 
اأ�صيك القاب�صة و�رصكة اأ�صكوم للتعدين.
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•    تراجع قيمة اجلنيه امل�رصي �صيفيد ال�رصكات التي 
حتقق االإيرادات بالعملت االأجنبية ومنها جمموعة 
اأ�صيك القاب�صة و�رصكات اأ�صيك للأ�صمنت واأ�صكوم 

للتعدين واأفريكا ريل وايز وجل�س ورك�س باالإ�صافة 
اإىل ا�صتثمارات القلعة يف قطاع البرتول.

•    ارتفاع اأداء االأن�صطة الت�صديرية مقارنة بال�رصكات 
العاملة على خدمة ال�صوق املحلي يف م�رص – وذلك 
نظرًا لرتاجع اجلنيه امل�رصي حتى نهاية العام – 

ومنها �رصكات املتحدة للم�صابك وجل�س ورك�س 
واأ�صكوم للتعدين وجمموعة جذور. جدير بالذكر اأن 
هذه ال�رصكات تواجه حتديات اأخرى ت�صمل احتدام 

املناف�صة العاملية للدخول اإىل االأ�صواق اجلديدة وتراجع 

توقعات النمو يف اأ�صواق الت�صدير مبنطقة جمل�س 
التعاون اخلليجي.

•    تر�صيد دعم الطاقة �صيفيد بع�س ا�صتثمارات القلعة 
ومنها �رصكة نايل لوجي�صتيك�س و�رصكة طاقة عربية 

و�رصكة توازن.

د. نظرة م�صتقبلية طويلة االأجل
وال�صفافية  الدميقراطية  ن�رص  اأن  يف  القلعة  �رصكة  تثق 
اال�صتقرار وت�رصيع وترية  دعم  اإىل  �صيوؤدي  املنطقة  يف 

االإقليمية. االأ�صواق  يف  االقت�صادي  النمو 

الأ�س�س القت�سادية الكلية تدعم ا�ستثمارات �سركة القلعة
اأن�صطة الت�صديرتر�صيد دعم الوقودال�صركة التابعة

االإيرادات 
بالعمالت 
االأجنبية

مالحظات

قطاع االأ�صمنت ي�صجل االإيرادات بالدوالر االأمريكياأ�صيك القاب�صة
�رصكة رائدة اإقليميًا يف اأن�صطة الت�صديراأ�صكوم للجيولوجيا والتعدين

اإنتاج البرتولال�رصكة الوطنية للبرتول
ا�صتك�صاف البرتولوادي النيل للبرتول

اتفاقية �رصاء بالدوالر االأمريكيال�رصكة امل�رصية للتكرير
ت�صدير اأغلب اإنتاج �رصكة �صفنك�س للزجاججل�س ورك�س

ال�رصكة لديها عقود بالدوالر االأمريكيتوازن
ت�صدير اأغلب اإنتاج ال�رصكةال�رصكة املتحدة للم�صابك

اأرخ�س و�صائل نقل الب�صائع واحلاوياتنايل لوجي�صتيك�س
ت�صهيل التحول اإىل الغاز الطبيعي االأرخ�س �صعرًاطاقة عربية

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة
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تطور اأداء ا�ستثمارات �سركة القلعة
ت�سغيل �سبع م�سروعات جديدة واكتمال برنامج اإعادة الهيكلة لإحدى �سركات القلعة 

املتميزة وا�ستمرار خطط تعزيز الأن�سطة الت�سغيلية اأهم العوامل الداعمة لقدرة 
�سركة القلعة يف مواجهة التحديات والعقبات التي ت�سهدها منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا

ركزت �رصكة القلعة خلل العام املا�صي على احلد من 
على  والعمل  اال�صتثمارية  الت�صغيل يف حمفظتها  خماطر 
التو�صعية  وو�صع اخلطط  اجلديدة  امل�رصوعات  ت�صغيل 

ح�صن  على  معتمدًة  املجموعة  وا�صتثمارات  ل�رصكات 
التمويل وخربة الفريق االإداري بال�رصكة. وقد م�صى 

القلعة  ا�صتك�صافية متكنت  2010 وانتهت معه فرتة  عام 
اأفريقيا  ا�صتثماراتها يف �رصق  باكورة  تنفيذ  خللها من 

وفتح املكتب االإقليمي يف مدينة نريوبي حتت اإ�رصاف 
املبا�رص. ع�صو منتدب وعدد من خرباء اال�صتثمار 

النتائج  القلعة من تعزيز  ا�صتفادت �رصكة  وقد 
�صاهم  حيث  ال�صتثماراتها  اجلغرايف  والتنوع  الت�صغيلية 
ذلك يف احلد من تاأثر ا�صتثمارات وم�رصوعات ال�رصكة 

االأو�صط  ال�رصق  ال�صيا�صي يف منطقة  اال�صتقرار  بعدم 
اأفريقيا وخا�صة يف م�رص. و�صمال 

امل�صروعات اجلديدة ت�صغيل  ا. 
�صبع م�رصوعات جديدة  بت�صغيل  القلعة  قامت �رصكة 
خلل عام 2010، وهو تطور �صاحبه تاأثري وا�صح 

الثالث  الربع  لل�رصكة خلل  املجمعة  املالية  النتائج  على 
والربع االأخري من عام 2010. وجتدر االإ�صارة اإىل 

اإيراداتها بالدوالر  اأن معظم هذه امل�رصوعات ت�صجل 
الت�صدير، وهو ما يعزز  االأمريكي واأغلبها من عمليات 

العام املقبل حيث تتوقع  القلعة خلل  مركز �رصكة 
اأن يكون عامًا حافًل بالتحديات لكافة ال�رصكات  االإدارة 

ال�صوق امل�رصي.  العاملة يف 

ب. �صناعة الزجاج
�صفنك�س  م�صنع  بت�صغيل  ورك�س  قامت �رصكة جل�س 

اأبريل 2010. ويهدف  للزجاج امل�صطح خلل �صهر 
1.1 مليار جم  اال�صتثمارية  بلغت قيمته  الذي  امل�صنع، 
وت�صل طاقته االإنتاجية اإىل 600 طن يوميًا، اإىل تلبية 

الت�صدير  اأ�صواق  ال�صوق املحلي والتو�صع يف  الطلب يف 
ال�صوق  اجلذابة م�صتفيدًا من مميزات �صناعة الزجاج يف 
امل�رصي. وت�صري االإدارة اإىل اأن �رصكة �صفنك�س للزجاج 

لل�صوق املحلي  اإنتاجها بواقع %70  اإىل توجيه  ت�صعى 
و30% الأ�صواق الت�صدير خلل عام 2011 على اأن 

يتحول ذلك اإىل 40% لل�صوق املحلي و60% الأ�صواق 
الت�صدير يف عام 2012. ونظرًا الأن اأ�صواق الت�صدير يف 

عليها عدم  يهيمن  اأفريقيا  االأو�صط و�صمال  ال�رصق  منطقة 
االأخرية،  ال�صيا�صية  اال�صطرابات  خلفية  على  الو�صوح 

اأفريقيا  االأ�صواق اجلديدة يف  فاإن ال�رصكة ت�صتهدف 
االأ�صواق  للتو�صع يف  ال�صعي  اللتينية مع  واأمريكا 

االأوروبية علمًا باأن هذه االأ�صواق يغلب عليها االإنتاج 
ال�صينية.  والواردات  املحلي 

اللوجي�صتي والدعم  النقل  ج. 
الحظت �رصكة القلعة وجود فر�صة واعدة يف تطوير 

قطاع النقل النهري يف ال�صوق امل�رصي حيث راأت اعتماد 
اأملانيا وهولندا على هذا القطاع  االأ�صواق املتطورة مثل 

ال  بينما  واحلاويات  الب�صائع  لنقل  رئي�صية  كو�صيلة 
النهري 1% من  النقل  تتعدى احل�صة احلالية لقطاع 

اإجمايل حركة نقل الب�صائع يف م�رص. وبناء عليه قامت 
لت�صبح  لوجي�صتيك�س  نايل  �رصكة  بتاأ�صي�س  القلعة 

النهري والدعم  النقل  ذراعها اال�صتثماري يف قطاع 
ال�رصكة  وتتحكم  النهرية،  املوانئ  واإدارة  اللوجي�صتي 
ال�صوداين.  ال�صوق امل�رصي ونظريه  حاليًا بعمليات يف 
اأربع �رصكات فرعية  بتاأ�صي�س  القلعة  قامت �رصكة 

تقدمي  لوجي�صتيك�س يف  نايل  للعمل حتت مظلة �رصكة 
للعملء  النقل وال�صحن  جمموعة فريدة من خدمات 

يف ال�صوق امل�رصي ونظريه ال�صوداين، وهي �رصكات 
النهرية  نايل كارجو وال�رصكة الوطنية الإدارة املوانئ 
و�رصكة كري مارين ال�صودانية ف�صًل عن ح�صة %45 

اأن�صطتها  تتكامل  الربي والتي  للنقل  اأ�صطول  يف �رصكة 
نايل  التي تقدمها �رصكة  اللوجي�صتي  الدعم  مع خدمات 

. جي�صتيك�س لو
وقد قامت �رصكة نايل كارجو با�صتلم اأول بارجتني 

اأغ�صط�س 2010 من االأ�صطول  نهريتني خلل �صهر 
املتعاقد على بنائه وي�صم 100 وحدة نقل نهري �صديقة 

امللحية  الطبيعة  تنا�صب  خا�صة  وبت�صميمات  للبيئة 

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة 
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النيل. كما قامت ال�رصكة با�صتلم بارجتني  يف نهر 
اإ�صافيتني يف مار�س 2011 لتن�صم الوحدات اجلديدة اإىل 

اأ�صطول نايل كارجو احلايل املكون من 31 بارجة نقل 
نهري مت جتديدها بالكامل. وتتوقع ال�رصكة ا�صتلم 11 
بارجة جديدة من �رصكة تر�صانة االإ�صكندرية يف غ�صون 

9 اإىل 12 �صهر علمًا باأن �رصكة املقاولني العرب تقوم 
اإ�صافية يف تر�صانتها يف مدينة حلوان  6 بارجات  ببناء 

القاهرة. بجنوب 
اأن ي�صاهم عجز املوازنة  اإدارة �رصكة القلعة  وتتوقع 

املنتجات  الدعم على  ال�صغط على احلكومة لرت�صيد  يف 
البرتولية حيث ترى االإدارة اأن رفع الدعم احلكومي 
النهري كما �صيحول  النقل  �صريفع من جاذبية قطاع 

القطاع  التي يتمتع بها هذا  البيئية  الفوائد  انقطاع  دون 
اجلذاب. 

النهرية  وبداأت ال�رصكة الوطنية الإدارة املوانئ 
القاهرة الكربى خلل  النهري يف  ت�صغيل ميناء طنا�س 
الربع االأول من عام 2010 لتوفري حزمة من خدمات 

ميناء  و�صيعمل  واحلاويات.  الب�صائع  و�صحن  نقل 
عند �صمه  اللوجي�صتي  الدعم  طنا�س كمركز خلدمات 
التي تعمل ال�رصكة على  النهرية  اإىل جمموعة املوانئ 
النيل من مدينة  لنهر  تطويرها بطول املجرى امللحي 

امل�رصي.  ال�صعيد  اإىل حمافظات  االأ�صكندرية 
اآخر توا�صل �رصكة كري مارين عملياتها  ومن جانب 

ي�صم خم�صة  اأ�صطول  با�صتخدام  ال�صوداين  ال�صوق  يف 
قوافل من بارجات النقل النهري وميناء يقع يف مدينة 

كو�صتي )300 كم جنوب اخلرطوم( كما تخطط ال�رصكة 
لتلبية  10 قوافل وذلك  لي�صمل  باأ�صطولها  التو�صع  اإىل 

واملنتجات  الب�صائع  نقل  على خدمات  املتزايد  الطلب 
ال�صودان. �صمال وجنوب  البرتولية بني 

اأفريقيا د. التو�صع يف �صرق 
اأ�صهم  باال�صتحواذ على ح�صة من  القلعة  قامت �رصكة 

راأ�صمال �رصكة �صكك حديد ريفت فايل يف عام 2009 – 
الوطنية يف  ال�صكك احلديد  �صبكة  ت�صغيل  �صاحبة حقوق 

اإىل ح�صة  كينيا واأوغندا - ثم قامت برفع م�صاهمتها 
اإطلق  اأغ�صط�س 2010، و�صاحب ذلك  االأغلبية خلل 

املالية واالإدارية بقيمة 287 مليون  الهيكلة  اإعادة  برنامج 
اأمريكي.  دوالر 

وتقع ريفت فايل االآن حتت مظلة �رصكة اأفريكا ريل 

التابع ل�رصكة القلعة يف  وايز وهي الذراع اال�صتثماري 
اأفريقيا. باأ�صواق �رصق  ال�صكك احلديدية  قطاع 

البالغة  – من خلل ح�صتها  القلعة  وتتمتع �رصكة 
51% – بحقوق اإدارة �رصكة ريفت فايل، والتي متتلك 

ال�صكك  امتياز ح�رصي مدته 21 عام لت�صغيل خط 
احلديدية بطول 2،352 كم الذي يربط بني ميناء 
والعا�صمة  الهندي  املحيط  على  الكيني  مومبا�صا 

الداخلية يف كل  االأوغندية مدينة كامباال مرورًا باملناطق 
واأوغندا.  كينيا  من 

االإدارة  اتفاقية  وقد �صهد نوفمرب املا�صي توقيع 
النقل الرائدة  الفنية مع �رصكة خدمات  واخلدمات 

الدعم  بتقدمي  االأخرية  لتقوم  لوجي�صتيكا،  التينا  اأمريكا 
اإعادة التاأهيل  اأثناء برنامج  اللزم ل�رصكة ريفت فايل 

ال�صلمة  العمليات ومعايري  كفاءة  لرفع  املراحل  ثلثي 
بال�رصكة ومن املخطط االنتهاء من الربنامج خلل خم�س 

القلعة كذلك بتعيني كوادر  �صنوات. كما قامت �رصكة 
ماليًا  للعمليات ومديرًا  ت�صمل مديرًا  اإدارية جديدة 

اأداء �رصكة  ملتابعة تطور  والت�صويق  للمبيعات  ومديرًا 
�صكك حديد ريفت فايل.

وقد بداأت املرحلة االأوىل من هذا الربنامج يف 
اكتمالها يف غ�صون  املا�صي ومن املخطط  �صهر نوفمرب 

24 �صهرًا، وحتى االآن مت تنفيذ بع�س اخلطوات 
وفقًا  للت�صعري  جديد  ت�صاعدي  نظام  ت�صمل  االإ�صرتاتيجية 

التو�صع  العاملية واالنتهاء من  الوقود  اأ�صعار  مل�صتوى 
الركاب. نقل  باأن�صطة 

اأفريقيا  وترى �رصكة القلعة من خلل تواجدها يف 
واأي�صًا من خلل ما حتتويه تقارير منظمة جمتمع 

اأمام  النقل ت�صكل عائق رئي�صي  اأن تكلفة  اأفريقيا  �رصق 
التكلفة  ارتفاع  يوؤدي  املنطقة، حيث  النمو االقت�صادي يف 

امل�صتوى  انخفا�س  اإىل  الت�صغيلية  االأنظمة  كفاءة  وعدم 
االأفريقية. وال�رصكات  لل�صتثمارات  التناف�صي 

اأن تكاليف النقل يف  وقد اأو�صحت الدرا�صات 
اأ�صعار  اأفريقيا تعد االأعلى يف العامل، حيث ت�صل  �رصق 
النقل بني اأوغندا وكينيا اإىل 0.13 دوالر للطن عن كل 

النقل الربي  الكبري على  كيلومرت، وذلك ب�صبب االعتماد 
ال�صكك  �صبكات  ت�صغيل  �صعف  عن  ف�صًل  بال�صاحنات 
اأ�صواق  انح�صار ن�صيبها من  احلديدية مما ت�صبب يف 

النقل باملنطقة اإىل اأقل من %10. 
فقد  لل�صكك احلديدية  �صبكة قوية  بوا�صطة  النقل  اأما 

ي�صاهم مبرور الوقت يف خف�س ما ي�صل اإىل 35% من 

عززت �سركة القلعة وجودها يف اأ�سواق �سرق اأفريقيا خالل عام 2010 عقب 
احل�سول على ح�سة الأغلبية يف �سركة �سكك حديد ريفت فايل وافتتاح املكتب 

اجلديد يف مدينة نريوبي
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الطاقة اال�صتيعابية  اأن  اأفريقيا حيث  النقل يف �رصق  تكلفة 
احلالية ل�صكك حديد ريفت فايل ال تتعدى مليون طن 
�صنويا من اأ�صل 16 مليون طن يتم تداولها يف ميناء 

مومبا�صا كل عام. والهدف االآن هو رفع هذا الرقم اإىل 5 
مليون طن �صنويًا بحلول عام 2015.

وعلى �صعيد مت�صل اأعلنت �رصكة القلعة يف مار�س 
2010 عن توقيع عقد �رصكة وادي النيل لل�صكك احلديدية 

مع هيئة �صكك حديد ال�صودان ال�صتخدام خطوط الهيئة 
وت�صغيل اأ�صطول ناقل. و�صتعمل �رصكة وادي النيل 

على تقدمي خدمات نقل الب�صائع وفقًا التفاق امل�صاركة 
يف االإيرادات با�صتخدام اخلطوط التابعة لهيئة �صكك 

حديد ال�صودان والتي ي�صل طولها اإىل اأكرث من 4500 
كم وتربط مدينة بور�صودان ال�صاحلية مبدينة اخلرطوم 

ومتتد من وادي حلفا على احلدود امل�رصية اإىل جنوب 
ال�صودان. كما �صهد مار�س 2011 االنتهاء من كافة اأعمال 

التجديد وافتتاح خط ال�صكك احلديد الذي يربط بني منطقة 
بابانو�صا بو�صط ال�صودان ومدينة واو اجلنوبية.

للتكرير امل�صرية  ال�صركة  هـ. 
اأغ�صط�س 2010 عن توقيع  اأعلنت �رصكة القلعة يف 

اأمريكي ت�صم  2.6 مليار دوالر  اتفاقية قرو�س بقيمة 
مبلغ 2.35 مليار دوالر اأمريكي يف �صكل قرو�س اأولية 

و225 مليون دوالر اأمريكي قرو�س ثانوية. و�صارك 
يف حزمة القرو�س االأولية عدد من املوؤ�ص�صات املالية 

الرائدة حول العامل ومنها بنك اليابان للتعاون الدويل 
واال�صتثمار  ال�صادرات  لتاأمني  نيبون  وموؤ�ص�صة   (JBIC)

 (KEXIM) وبنك كوريا لل�صادرات والواردات (NEXI)

(EIB) والبنك االأفريقي  وبنك اال�صتثمار االأوروبي 
 .(AfDB) للتنمية 

وقد دخلت القلعة يف حمادثات مكثفة مع الهيئات 
التقرير م�صبقًا -  اأ�صار  املقر�صة وال�صامنة - كما 

نظرًا  اإليها  امل�صار  القرو�س  اتفاقية  ا�صتمرار  لتتاأكد من 
لتطور االأو�صاع يف م�رص. وت�صري �رصكة القلعة اإىل اأن 

وقيمته  للم�رصوع  املتبقي  الراأ�صمايل  العن�رص  ا�صتكمال 
1.1 مليار دوالر اأمريكي قد مت تاأجيله بع�س الوقت 

نظرًا للتطورات االأخرية يف م�رص.

واالأ�صمنت والهند�صة  االإن�صاء  و. 
اأن ي�صجل قطاع االإن�صاء  اإدارة �رصكة القلعة  تتوقع 

يف م�رص وال�صناعات املرتبطة به تباطوؤا كبريا خلل 
عام 2011 نظرًا للأو�صاع االقت�صادية غري املواتية 

الف�صاد مبلف  اتهامات  والتحقيقات اجلارية يف 
الدولة. اأرا�صي  تخ�صي�س 

ال�صيد  القلعة تعيني  اإدارة �رصكة  وبناء عليه قررت 
التنفيذي ورئي�س جمل�س  – الرئي�س  جورجيو بودو 

الرئي�س  – لي�صغل من�صب  للأ�صمنت  اأ�صيك  اإدارة �رصكة 
القاب�صة  اأ�صيك  اإدارة جمموعة  ورئي�س جمل�س  التنفيذي 

هيكل  وتطوير  الت�صغيلية  الكفاءة  حت�صني  بغر�س 
املجموعة. وامل�صرتيات مب�رصوعات  واالأجور  الرواتب 

لالأ�صمنت اأ�صيك 
ترى اإدارة �رصكة القلعة اأن التطورات احلالية ال 
للأ�صمنت  اأ�صيك  الأداء �رصكة  تعد موؤ�رصًا حقيقيًا 

التابعة خلل عام 2011. فقد جنحت  وا�صتثماراتها 
– قنا )املقيدة يف البور�صة  �رصكة م�رص للأ�صمنت 
امل�رصية حتت كود MCQE.CA) واململوكة بن�صبة 

اأ�صيك للأ�صمنت يف رفع االإنتاج مبعدل  27.55% ل�رصكة 
7% خلل عام 2010 و�صجلت 5% زيادة يف املبيعات 

ف�صًل عن حتقيق زيادة قوية يف �صايف الربح بلغت %22 
مقارنة بنتائج عام 2009.

املا�صي عن  اأكتوبر  للأ�صمنت يف �صهر  اأ�صيك  واأعلنت 
قر�س  على  للأ�صمنت  الوطنية  العربية  ال�رصكة  ح�صول 

م�صرتك بقيمة 185 مليون دوالر اأمريكي )1.1 مليار 
لتمويل  االإقليمية والدولية  البنوك  جم( من حتالف ي�صم 

بقدرة  اأ�صمنت  اإن�صاء م�صنع  م�رصوعها اجلديد وهو 
اإنتاجية تبلغ 5000 طن يوميا يف حمافظة املنيا )220 
اأن يكتمل امل�رصوع  كم جنوب القاهرة(. ومن املخطط 

335 مليون دوالر  تبلغ تكلفته اال�صتثمارية  الذي 
اأمريكي يف الن�صف االأول من عام 2013 من اأجل تغطية 
املنتظر  وامل�رصوعات  االأ�صا�صية  البنية  قطاع  احتياجات 
للأ�صمنت  اأ�صيك  اإقامتها يف �صعيد م�رص. ومتتلك �رصكة 
ح�صة االأغلبية يف امل�رصوع اإىل جانب عدد من ال�رصكات 

– قنا واملعهد  الرائدة منها �رصكة م�رص للأ�صمنت 
FLSmidth، والتي تقوم  IFU و�رصكة  الدمناركي للتنمية 

امل�رصوع.  التي يحتاجها  املعدات  بتوريد كافة 
املا�صي  اأغ�صط�س  �صهر  للأ�صمنت خلل  اأ�صيك  وبداأت 
 1.6 تبلغ  اإنتاجية  بطاقة  التكامل  اأ�صمنت  م�صنع  ت�صغيل 
اإنتاج امل�صنع يف ال�صوق  مليون طن �صنويًا. ويتم توزيع 

اثيوبيا  اإىل  الت�صدير  ال�صوداين ف�صًل عن عمليات  املحلي 
وبع�س الدول املجاورة، وياأتي ذلك مع جناح ال�رصكة 

اأكتوبر  الفرتة بني  يف م�صاعفة مبيعات امل�صنع خلل 
للأ�صمنت حاليًا  اأ�صيك  2010. وتتمتع �رصكة  ودي�صمرب 

ال�صوداين  االأ�صمنت  بح�صة �صوقية تبلغ 26.6% يف �صوق 
كما ترى االإدارة اأن هناك الكثري من فر�س التو�صع 
البنية  يف هذا ال�صوق الواعد نظرًا لكرثة احتياجات 

االإنتاج املحلي  الفرد من  باأن ن�صيب  االأ�صا�صية وعلمًا 
ال يتجاوز 70 كيلو جرام يف ال�صودان مقابل 600 كيلو 

جرام للفرد يف م�رص وهذا اإىل جانب توقعات ارتفاع 
ال�صودان وخا�صة بعد  معدالت الطلب على االأ�صمنت يف 

جناح اال�صتفتاء االأخري حول حتديد م�صري اجلنوب.
– بالتعاون مع  اأ�صيك للأ�صمنت  وقد قامت �رصكة 

– بت�صغيل م�رصوعها امل�صرتك يف  �رصكة طاقة عربية 
الكهربائية بقدرة 42  للطاقة  ال�صودان وهو حمطة بربر 

ميجاوات، والتي تعترب اأحد االإجنازات الهامة لقطاع 
توليد الطاقة ب�رصكة طاقة عربية حيث تعمل على توفري 

كافة احتياجات الطاقة مل�صنع اأ�صمنت التكامل يف ال�صوق 
ال�صوداين. وت�صري اإدارة �رصكة القلعة اإىل اأن عمليات 

حمطة بربر للطاقة الكهربائية مل تتاأثر نهائيًا باالأحداث 
والتطورات االأخرية التي �صهدتها اأ�صواق املنطقة.

اأ�صيك  اأ�صيك للأ�صمنت ت�صغيل م�صنع  كما بداأت 
للخر�صانة اجلاهزة وهو م�رصوع جديد يهدف اإىل تلبية 
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الطلب على اخلر�صانة اجلاهزة مبحافظات �صعيد م�رص 
ملا ت�صهده املنطقة من منو ملحوظ يف م�رصوعات التطوير 

العقاري والبنية االأ�صا�صية. وتتوقع اإدارة ال�رصكة اأن 
توا�صل احلكومة امل�رصية ووكاالت اال�صتثمار الدولية 
االهتمام مبحافظات ال�صعيد امل�رصي وموا�صلة الدعم 
والتحفيز االقت�صادي يف هذه املحافظات مما ي�صاهم يف 

عودة معدالت النمو بقطاعات االإن�صاء والبنية االأ�صا�صية 
يف املنطقة ككل.

هذا وقد �صهدت �رصكة زهانه للأ�صمنت – ا�صتثمار 
اأ�صيك للأ�صمنت يف اجلزائر – عددًا من التطورات خلل 

عام 2010 حيث و�صل اإنتاج الكلنكر اإىل 710،822 
طن �صنويًا واإنتاج االأ�صمنت اإىل 785،836 طن �صنويًا 

وهو ارتفاع بن�صبة 11% و10% على التوايل مقارنة 
بحجم االإنتاج خلل عام 2009. وقامت ال�رصكة كذلك 

برفع اإنتاج االأ�صمنت املقاوم للكربيتات بن�صبة 90% اإىل 
59،307 طن واالأ�صمنت البورتلندي العادي بن�صبة %7 

اإىل 692،173 طن. 
وتو�صح االإدارة اأن �رصكة اأ�صيك للأ�صمنت اأو�صكت 

على االنتهاء من جميع االأعمال املدنية مب�رصوعها 
اجلديد يف منطقة جلفا اجلزائرية علمًا باأن امل�رصوع لن 
يدخل حيز االإن�صاء حتى تاأمني اتفاقية التمويل اللزم 

امل�رصوع. ال�صتكمال 
وجتدر االإ�صارة اإىل اأن �رصكة اأ�صيك للأ�صمنت متتلك 
رخ�صة الإن�صاء وت�صغيل م�صنع اأ�صمنت جديد يف �صوريا 

واآخر يف كرد�صتان �صمال العراق، و�صتتابع االإدارة 
تطورات هذه االأ�صواق مع البحث عن اإمكانية توفري 

الهياكل املالية اللزمة ال�صتغلل هذه الرتاخي�س يف �صوء 
االأحداث واالأو�صاع الراهنة.

وامل�صروعات  للت�صنيع  اأ�صيك   �صركة 
– اأر�صكو  ال�صناعية 

ال�صناعية  وامل�رصوعات  للت�صنيع  اأ�صيك  �رصكة  بداأت 
ت�صجيل  القاب�صة(  اأ�صيك  ملجموعة  )التابعة  اأر�صكو   -

ب�صكل ملحوظ، حيث  ديونها  بال�صايف وخف�س  االأرباح 
اأمريكي  اأعلنت عن توقيع عقد بقيمة 130 مليون دوالر 

BMIC لت�صييد خط  البناء  مع �رصكة �صناعات مواد 
اأ�صيوط يف �صعيد م�رص  االأ�صمنت اجلديد مبحافظة  اإنتاج 

خلل الربع الثالث من عام 2010. وجتدر االإ�صارة اإىل 
اأر�صكو كانت يف ال�صابق م�صدرًا للخ�صائر يف  اأن �رصكة 

القاب�صة. اأ�صيك  ملجموعة  املجمعة  النتائج 

القاب�صة اأ�صيك  �صركات  باقي 
االحتجاجات  بع�س  للهند�صة  اأ�صيك  �رصكة  �صهدت 
اأحداث الثورة ومت التعامل مع كافة  العمالية عقب 

املطالب الإنهاء حالة االحتجاج. وقد مت تاأجيل موعد 
�صيناء  االأ�صمنت مبحافظات  من م�رصوعات  اثنني  ت�صليم 

وجنوب الوادي اإىل الربع الثاين من عام 2011 نتيجة 
اأيام   10 التجارية وال�صناعية ملدة  االأن�صطة  لتوقف كافة 

خلل فرتة االنفلت االأمني بعد اأحداث 28 يناير.
اأ�صنربو واأ�صيك  اآخر �صهدت �رصكات  ومن جانب 

التعامل  العمالية ومت  االحتجاجات  بع�س  االآيل  للتحكم 
معها عرب زيادة االأجور، وذلك بينما تتوقع �رصكة اإزاكو 

القادم حافًل بالتحديات وامل�صاعب.  العام  اأن يكون 

املتخ�ص�صة العقارات  ز. 
بافتتاح  والتجارة  للتنمية  بنيان  قامت �رصكة 

ديزاينبولي�س مول، وهو اأول مول جتاري من نوعه 
ال�رصق  االأثاث والديكور والت�صميم يف  متخ�ص�س يف 

االأو�صط واأفريقيا. وتنوي ال�رصكة اأن جتعل من 
لـ300 علمة جتارية رائدة حمليًا  ديزاينبولي�س مقرًا 

 55 املتاحة حاليًا  التاأجريية  تبلغ م�صاحته  وعامليًا حيث 
األف مرت مربع. وقد اجتذبت املرحلة االأوىل قرابة 80 

علمة جتارية مميزة مما دفع االإدارة اإىل توقيع اتفاقية 
املرحلة  لتنفيذ  اإ�صافية  اأرا�س  م�صاحة  على  للح�صول 

التاأجريية.   امل�صاحة  وزيادة  الثانية 
وقد مت االتفاق على اإرجاء خطط التو�صع ب�رصكة 

امل�رصي ونتيجة  االإن�صاء  لتباطوؤ قطاع  نظرًا  بنيان 
ال�صكنية  العقارية  بامل�رصوعات  الت�صليم  مواعيد  لتاأجيل 
الراهنة. االأو�صاع  ل�صعوبة  نظرًا  املول  ي�صتهدفها  التي 

الغذائية  الزراعة وال�صلع  ح. 
اال�صتهالكية

الر�صيدي  ال�صيد حممد  اأعلنت جمموعة جذور عن تعيني 
اإدارة املجموعة وال�صيد حامت نوير يف  رئي�صًا ملجل�س 

املا�صي  نوفمرب  �صهر  التنفيذي خلل  الرئي�س  من�صب 
ا�صتثمارات جمموعة  التكامل بني  لقيادة خطط  وذلك 

جذور، والتي ت�صمل �رصكات اإجنوي وامل�رصيني 
ومزارع دينا والر�صيدي امليزان ومامز فودز يف م�رص 

بال�صودان.  احللويات  ل�صناعة  امل�رصف  و�رصكة 

م�سروعات جمموعة جذور تطرح منتجات احلليب املب�سرت الطازج وتفتتح �سل�سلة 
فروع التجزئة وتتو�سع يف ح�ستها ال�سوقية مبختلف املدن امل�سرية اإىل جانب اخرتاق 

املجالت والأن�سطة اجلديدة يف قطاع الزراعة وال�سناعات الغذائية

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة
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الت�صغيلية  اأن رفع الكفاءة  اإدارة ال�رصكة  وترى 
الوقت  التناف�صية يف  العوامل  اأهم  اأ�صبح من  واالإنتاجية 
الفرتة  التباطوؤ االقت�صادي خلل  لتوقعات  احلايل نظرًا 

االأ�صا�صية  الغذائية  ال�صلع  مبيعات  باأن  علمًا  القادمة، 
نف�س  ت�صهد  لن  االألبان واللحوم  مثل احلليب ومنتجات 

االقت�صادية. القطاعات  باقي  ت�صجله  الذي  التاأثري 
وقد �صهدت مزارع دينا العديد من التطورات خلل 

املب�صرت  عام 2010 حيث قامت بافتتاح م�صنع احلليب 
التو�صع ب�صبكة  الطازج يف �صهر فرباير ومتكنت من 

اأنحاء القاهرة الكربى  منافذ البيع لت�صم �صتة فروع يف 
وت�صعى اإىل زيادتها اإىل 12 فرع خلل عام 2012. 
القدرة  العام من م�صاعفة  متكنت ال�رصكة يف نهاية 

�صاعد على طرح منتج احلليب  للم�صنع مما  االإنتاجية 
املب�صرت يف حجم جديد اإىل جانب العبوة االأ�صلية )1 لرت( 
اإنتاج الزبادي  خلل �صهر يناير املا�صي ف�صًل عن زيادة 

اإىل 35 األف كوب يوميا من 300 كوب فقط.
وقد �صجلت مزارع دينا تراجعا يف املبيعات خلل 

الربع االأول من عام 2011 نظرًا لتداعيات الثورة 
ال�صوقية حيث  االأن�صطة  كافة  على  وتاأثريها  امل�رصية 

اأغلب املحلت الكربى ومنافذ التجزئة يف  تعطل ن�صاط 
اجلمهورية. اأنحاء  خمتلف 

واختتمت �رصكة الر�صيدي امليزان عام 2010 يف 
مركز رائد حيث و�صلت ح�ص�صها ال�صوقية اإىل 60% يف 
قطاع احللوة الطحينية و80% يف قطاع الطحينة، وذلك 

باالإ�صافة اإىل احتلل املركز الثاين يف �صوق املربى يف 
م�رص بعد مرور عام واحد فقط على افتتاح م�صنعها.

اإعادة الهيكلة  كما انتهت االإدارة من تنفيذ برنامج 
املالية واالإدارية ب�رصكة امل�رصف ال�صودانية مما اأدى اإىل 

2010 وبدء ت�صجيل  اأبريل  الت�صغيل يف �صهر  ا�صتئناف 
العام. االأرباح بحلول نهاية 

وخلل عام 2010 متكنت �رصكة اإجنوي من زيادة 

االإيرادات بن�صبة 25% وجنحت يف تعزيز م�صتويات 
اإعادة الهيكلة  اإ�صارة اإىل جناح برنامج  الربحية يف 

الذي تنفذه بها �رصكة القلعة. وت�صعى االإدارة خلل 
عام 2011 اإىل تطوير م�صانع ال�رصكة والو�صول اإىل 
واحلد  واالإنتاجية  الت�صغيلية  الكفاءة  م�صتويات  اأعلى 

الفنية، كما تعمل على  من توقف االإنتاج ب�صبب االأعطال 
اإنتاج املنتجات التي تدر اأعلى االأرباح مع خف�س  زيادة 

املنتجات ذات االأرباح املحدودة.
وجنحت �رصكة امل�رصيني يف زيادة املبيعات بواقع 
30% وتعزيز الربحية خلل عام 2010 نتيجة الإطلق 

اإعلنية لل�رصكة منذ 10 �صنوات وجتديد  اأول حملة 
اال�صتهلكية اجلديدة،  امليول  يتما�صى مع  �صعارها مبا 
وتتوقع االإدارة اأن تنجح ال�رصكة يف حتقيق املزيد من 
النمو خلل العام املقبل على الرغم من توقعات تباطوؤ 

ال�صوق طوال عام 2011.

ط. التعدين
– اأ�صكوم )املقيدة يف  اأ�صيك للتعدين  اأعلنت �رصكة 

ASCM.CA) - عن ت�صجيل  البور�صة امل�رصية حتت كود 
باثيوبيا وال�صودان  الذهب  امتيازات  تقدم ملحوظ يف 
اأ�صكوم  املا�صي. وتعمل �رصكة  اأغ�صط�س  �صهر  خلل 

حاليا يف خم�صة امتيازات يف اثيوبيا كما ح�صلت على 
 3 حقوق اال�صتك�صاف يف امتياز جديد على م�صاحة 

اأالف كم مربع يف والية النيل االأزرق ال�صودانية. وتقع 
الدرع  وال�صودانية يف منطقة  االثيوبية  ال�رصكة  امتيازات 
اإىل  االأبحاث  اال�صتك�صاف، وت�صري  النوبي حديثة  العربي 

الثمينة.   املعادن  بالذهب وغريه من  اأنها منطقة غنية 
التابعة  ميتالز -  بري�صيو�س  اأ�صكوم  وتقوم �رصكة 

تطور  – بت�صجيل  والتعدين  للجيولوجيا  الأ�صكوم 
امتيازات  على  تركيزًا  االثيوبية اخلم�صة  االمتيازات 

اأر�صكو، اأحد مواقع العمل، م�صر

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة 
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بغرب  اأ�صو�صا  يف  الواقعة  و"ابت�صلو"  مونتني"  "دي�س 
اثيوبيا )على م�صاحة 800 كم مربع( حيث اأظهرت 

الغنية بالذهب واملعادن  املناطق  النتائج وجود اثنني من 
جديد.  اقت�صادي  اكت�صاف  حتقيق  واإمكانية  النفي�صة 

اأ�صكوم بر�صيو�س ميتالز يف �صهر مار�س 2011  واأعلنت 
العينات االأولية  اإيجابية يف نتائج حتليل  عن موؤ�رصات 

من عمليات احلفر الدوار باأول 17 بئر يف امتياز اأ�صو�صا 
باأن ال�رصكة بداأت برنامج احلفر  غرب اثيوبيا، علمًا 

العمل  اأكتوبر 2010 وتوا�صل  ال�صودانية يف  باالمتيازات 
امل�صح بهذه االمتيازات. التقارير وعينات  اإعداد  على 

بزيادة  ميتالز  بر�صيو�س  اأ�صكوم  قامت  وقد 
 %27 اإىل  GMA Resources باجلزائر  ح�صتها يف �رصكة 

ل�رصكة  بالكامل  اململوكة  جولد  �صحارى  �رصكة  عرب 
 GMA �رصكة  وتتحكم  ميتالز.  بر�صيو�س  اأ�صكوم 

 ENOR اأ�صهم �رصكة  52% من  Resources يف ح�صة 

اأوقية  األف   23 من  اأكرث  اإنتاجها  بلغ  والتي  اجلزائرية 
 GMA Resources ذهب خلل عام 2010. وقد بداأت 

على  للحفاظ  وت�صعى  النطاق  وا�صع  ا�صتك�صايف  برنامج 
مع  القادمني  العامني  مدار  على  احلالية  االإنتاج  معدالت 

اجلديدة. الذهب  م�صتودعات  اأماكن  حتديد 
الكال�صيوم  لكربونات  اأ�صكوم  م�صنع  وحقق 

كامل  اإىل  و�صل  حيث  ملحوظًا  تقدمًا  املنيا  مبحافظة 
املا�صية  اأ�صهر  ال�صتة  فرتة  خلل  االإنتاجية  طاقته 

القدرة  مل�صاعفة  جديد  برنامج  تنفيذ  حاليًا  وجاري 
التكلفة  من  فقط   %30 مقابل  بامل�صنع  االإنتاجية 

للنتهاء  ال�رصكة  وتخطط  للم�رصوع.  اال�صتثمارية 
حجم  لريتفع  �صهرًا   12 غ�صون  يف  الربنامج  و�صع  من 

50% من  األف طن علمًا باأن   450 اإىل حوايل  االإنتاج 
يف  العملء  ل�صالح  عليه  التعاقد  مت  اجلديد  االإنتاج 

متزايدًا  طلبًا  ت�صهد  والتي  الهامة،  الت�صدير  اأ�صواق 
اجلودة  عايل  املطحون  الكال�صيوم  كربونات  على 
اأن  اإىل  االإ�صارة  املنيا. جتدر  واملتوفر يف حمافظة 

 ISO الـ اعتماد  على  احل�صول  على  تو�صك  ال�رصكة 
 14001  ISO الـ �صهادة  على  للح�صول  وتخطط   9001

.2011 عام  نهاية  بحلول   18001  ISO الـ و�صهادة 
الثالثة من  املرحلة  ال�رصكة حاليًا بدرا�صة  وتقوم 

اإىل مليون  للم�صنع  االإنتاجية  القدرة  التو�صع يف  خطط 
طن ومن املتوقع اأن يبداأ التنفيذ خلل عام 2013.

اأعمال االإن�صاء مب�صنع  اأ�صكوم  واأخريًا بداأت �رصكة 
اإنتاجية ت�صل  بقدرة  العازل اجلديد  الزجاجي  ال�صوف 

األف طن �صنويًا وبخطط لت�صغيله بنهاية عام  اإىل 50 
 ISO الـ امل�صنع اجلديد على �صهادة  2011. و�صيح�صل 
تكنولوجيا  اإليه  ما و�صلت  اأحدث  باعتماد  �صيقوم  كما 

العازل. الزجاجي  ال�صوف  �صناع 

ي. ال�صركة املتحدة للم�صابك
تقوم ال�رصكة املتحدة للم�صابك بتوجيه ما يزيد عن %60 
من اإجمايل اإنتاجها احلايل اإىل اأ�صواق الت�صدير، وي�صمل 

ذلك 100% من اإنتاج �رصكة االإ�صكندرية مل�صبوكات 

نايل لوجي�صتيك�س، اإحدى بارجات ال�صركة، م�صر

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة
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ال�صيارات، مما يرفع توقعات النمو والربحية بال�رصكة 
خلل عام 2011 علمًا اأن تراجع قيمة اجلنيه امل�رصي يف 
الربع االأول من عام 2011 وا�صتمرار هذا الرتاجع على 
مدار العام �صيكون داعمًا اأ�صا�صيًا للأداء املايل بال�رصكة. 

وقد قامت ال�رصكة املتحدة للم�صابك باإجراء تعديل 
جذري بالهيكل االإداري ل�رصكة االإ�صكندرية مل�صبوكات 
ال�صيارات خلل اأغ�صط�س 2010 مما �صاهم يف حت�صني 
عمليات ال�رصكة خلل االأربعة اأ�صهر التالية الن�صمام 

االإدارة اجلديدة نتيجة لرفع الكفاءة الت�صغيلية واحلد 
من توقف عمليات االإنتاج مب�صنع ال�رصكة وخف�س 

امل�رصوفات ب�صكل عام. 
وتتوقع �رصكة القلعة اأن ت�صجل �رصكة االإ�صكندرية 

اأداءًا قويًا خلل عام 2011 على الرغم من فرتة 
اال�صطراب التي �صاحبت ثورة 25 يناير كما تتوقع اأن 

ت�صجل ال�رصكة اأرباحًا خلل الن�صف االأول من العام 
اجلديد. وقد بداأت �رصكة االإ�صكندرية تطبيق برنامج 

تو�صعي لزيادة القدرة االإنتاجية اإىل 30 األف طن �صنويًا 
ومت بالفعل �رصاء كافة املعدات اللزمة للربنامج املقرر 

اكتماله بحلول �صهر اأكتوبر 2011. 

ك. �صركة فاينان�س اأنليميتد
التو�صع  يف  ال�صغر  متناهي  للتمويل  تنمية  جنحت �رصكة 
ب�صبكة الفروع لت�صمل 92 فرع يف نهاية عام 2010 كما 

جنحت يف زيادة القرو�س اإىل 150 مليون جم موزعة 
اأكتوبر  على 64،843 عميل. وقد اأعلنت �رصكة تنمية يف 
اأ�صواق االئتمان  اأن�صطتها لتغطي  التو�صع يف  2010 عن 
للح�صول  تتطلع  والتي  ال�صغرية  لل�رصكات  املخ�ص�صة 
على قرو�س ترتاوح بني 40 األف جم و100 األف جم، 

قرو�س  مبتو�صط  ال�صغر  متناهي  التمويل  بن�صاط  مقارنة 
يرتاوح بني األف جم و30 األف جم. 

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن خطط التو�صع يف ال�صوق 
ال�صوق  التمويلي يف  التاأجري  اأن�صطة  ال�صوري وطرح 

تاأجيلها نظرًا للأو�صاع االقت�صادية غري  امل�رصي قد مت 
االإقليمية. االأ�صواق  اأغلب  ت�صهدها  التي  املواتية 

القاب�صة واحدة من  واأ�صبحت جمموعة فارو�س 
اأكرب ثلث �رصكات لتداول االأوراق املالية يف م�رص خلل 

عام 2010 بح�صة �صوقية بلغت 6.2% يف نهاية العام، 
كما جنحت ال�رصكة يف م�صاعفة االأ�صول املدارة اإىل مليار 
جم خلل عام 2010 مقارنة مع 470 مليون جم يف نهاية 
عام 2009، و�صجلت �صايف ربح و�صل اإىل 15.79 مليون 

جم يف 31 دي�صمرب 2010.
اأرباحًا  امل�رصي  ال�صوداين  البنك  واأخريًا حقق 

و�صلت اإىل 5.1 مليون دوالر اأمريكي خلل عام 2010 
ال�صيا�صي خلل فرتة  املناخ  تقلب  من  الرغم  على 

التقرير.

ل. �صركة طاقة عربية
تاأثر اأداء �رصكة طاقة عربية من جراء ت�صاعد االأحداث 

االأخرية حيث انخف�صت اإيرادات ال�رصكة من مبيعات 
قطاع الغاز الطبيعي بن�صبة 25% خلل فرتة االنفلت 

االأمني يف م�رص بينما تراجعت اإيرادات قطاع توليد 
الطاقة بن�صبة 40%. وقد جنحت ال�رصكة يف ا�صتعادة 

بع�س االإيرادات املفقودة منذ ا�صتئناف الن�صاط اإال اأنها 
مازالت اأقل من م�صتويات ما قبل االأزمة.

جدير بالذكر اأن �رصكة طاقة عربية لن حت�صل على 
التمويل املتوقع من عملية الطرح العام الأ�صهمها والتي 

تاأجلت نظرًا للأحداث االأخرية التي �صهدتها املنطقة، 
وهو ما دفع �رصكة القلعة اإىل تفعيل برنامج جديد للإدارة 
املالية ب�رصكة طاقة عربية وجدولة التو�صعات الراأ�صمالية 

بال�رصكة على عدة مراحل. 
هذا وقد جددت ال�رصكة التزامها بتنفيذ كافة 

امل�رصوعات التي اأ�صندت اإىل قطاع توليد الطاقة واإن 
�صاب ذلك بع�س التباطوؤ نتيجة للأو�صاع االقت�صادية غري 

املواتية يف الفرتة الراهنة.

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة 
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ال�ستثمارات الرئي�سية
تلتزم �سركة القلعة بامل�ساهمة بح�س�س ترتاوح بني 10 و20% من قيمة ال�سناديق 

القطاعية املتخ�س�سة التي متتلكها اإىل جانب حقوق الإدارة التي حت�سل عليها 
ال�سركة بتفوي�س من امل�ساهمني. وعند بيع ال�ستثمارات ت�سجل �سركة القلعة اإيراداتًا 

واأرباحًا راأ�سمالية من عوائد �سفقات البيع

و�صلت قيمة اال�صتثمارات التي تتحكم بها القلعة اإىل 8.7 
مليار دوالر اأمريكي )50.4 مليار جم( يف نهاية العام 

املايل 2010 - ت�صمل روؤو�س االأموال املتفق عليها وحزم 
القرو�س املتاحة لل�صتثمار - وهو ارتفاع بن�صبة %4.4 

مقارنة بنتائج عام 2009. 
وو�صل اإجمايل اال�صتثمارات الرئي�صية من ميزانية 

�رصكة القلعة (Principal Investments) يف نهاية الربع 
االأخري من عام 2010 اإىل 897.6 مليون دوالر اأمريكي 
)4.97 مليار جم(، ت�صمل ال�صندات والقرو�س املحملة 
بفوائد املقدمة ل�رصكات املجموعة، وهو ارتفاع بن�صبة 
12،1% مقارنة بنتائج عام 2009 و6.4% مقارنة مع 
843.3 مليون دوالر اأمريكي )4،6 مليار جم( خلل 

الربع الثالث من عام 2010.  وقد و�صلت اال�صتثمارات 
الرئي�صية التي قامت بها �رصكة القلعة من ميزانيتها 

اخلا�صة خلل عام 2010 اإىل 97 مليون دوالر اأمريكي 
)662 مليون جم( منها 59.2 مليون دوالر اأمريكي 
)287.6 مليون جم( خلل الربع االأخري من العام، 

توزعت بني اال�صتثمارات الراأ�صمالية )85%( وال�صندات 
)5.6%( والقرو�س املحملة بفوائد املقدمة ل�رصكات 

املجموعة )%9.4(.
وبناء عليه تتوزع اال�صتثمارات الرائي�صية احلالية 
بواقع 84.3% يف اال�صتثمارات الراأ�صمالية و9.4% يف 
�صندات �رصكات املجموعة و6.3% يف القرو�س املقدمة 

املجموعة. ل�رصكات 

الراأ�صمالية اال�صتثمارات 
و�صل �صايف اال�صتثمارات الراأ�صمالية اجلديدة التي 

قامت بها �رصكة القلعة خلل عام 2010 اإىل 97 مليون 
دوالر اأمريكي )662 مليون جم(، ما اأدى اإىل و�صول 

اإجمايل اال�صتثمارات الراأ�صمالية اإىل 756.9 مليون دوالر 
اأمريكي )4.1 مليار جم( وهو ارتفاع بن�صبة %21.3 

مقارنة بعام 2009. 
الراأ�صمالية اجلديدة التي  وو�صلت اال�صتثمارات 

قامت بها �رصكة القلعة خلل الربع االأخري من العام اإىل 
50.4 مليون دوالر اأمريكي )321.6 مليون جم(، توزعت 

على قطاعات الهند�صة واالإن�صاء واالأ�صمنت والنقل 

النهري وال�صكك احلديدية وتكرير البرتول والزراعة 
وتوزيع الطاقة، كما قامت �رصكة القلعة با�صتثمار 

جديد يف قطاع ال�صكك احلديدية عرب �صندوق اال�صتثمار 
.Africa امل�صرتك 

وقد �صعت �رصكة القلعة اإىل زيادة تعر�صها لقطاع 
االأ�صمنت حيث قامت بتنفيذ �صفقة تبادل اأ�صهم مع اأحد 

ال�رصكاء املحدودين مت مبوجبها نقل ملكية ح�صة من 
اأ�صهم جمموعة اأ�صيك القاب�صة اإىل �رصكة القلعة بقيمة 

26.9 مليون دوالر اأمريكي )152.6 مليون جم( مقابل 
اأ�صهم ال�رصكة املتحدة للم�صابك بقيمة 12.5 مليون دوالر 

اأمريكي )70.8 مليون جم(.
وقد تركزت اال�صتثمارات الراأ�صمالية اجلديدة التي 

قامت بها �رصكة القلعة خلل العام املايل 2010 )97 
مليون دوالر اأمريكي اأو ما يعادل 662 مليون جم( على 

امل�رصوعات اجلديدة التي مت ت�صغيلها ومتويل �صفقات 
اال�صتحواذ اجلديدة ف�صًل عن امل�رصوعات اجلديدة 

اجلاري تطويرها ومنها ال�رصكة امل�رصية للتكرير 
و�رصكة اأفريكا ريل وايز و�رصكة وفرة وجمموعة اأ�صيك 

القاب�صة و�رصكة بنيان للتنمية والتجارة و�رصكة نايل 
لوجي�صتيك�س.

ال�صندات
تتوزع ا�صتثمارات �رصكة القلعة يف �صندات �رصكات 

املجموعة بني جمموعة اأ�صيك القاب�صة وال�رصكة املتحدة 
للم�صابك وال�رصكة الوطنية للبرتول وال�رصكة الوطنية 

الإنتاج الزيت / رايل اإنريجي. وقد و�صل اإجمايل 
ا�صتثمارات القلعة يف �صندات �رصكات املجموعة اإىل 84.5 

مليون دوالر اأمريكي )509.1 مليون جم( يف نهاية عام 
2010 وهو انخفا�س بن�صبة 11.9% مقارنة بالعام 

املا�صي.

املعربية القرو�س 
التزمت �رصكة القلعة خلل عامي 2008 و2009 بتقدمي 

قرو�س معربية لتمويل امل�رصوعات بعدد من �رصكاتها 
نظرًا لتاأخر اال�صتثمارات الراأ�صمالية اجلديدة من ال�رصكاء 

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة
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املحدودين، وعلى الرغم من موا�صلة ال�رصكة تقدمي التمويل 
اللزم للتاأكد من ا�صتمرار خطط االأعمال اخلا�صة ب�رصكات 

املجموعة، اإال اأن االإدارة �صعت منذ الربع االأول من عام 
2010 خلف�س م�صتويات الديون على املدى املتو�صط.

ومع نهاية العام املايل 2010 ا�صتقرت القرو�س 

املحملة بالفوائد املقدمة ل�رصكات املجموعة عند 56.2 
مليون دوالر اأمريكي )307.4 مليون جم( وهو انخفا�س 

بن�صبة 30.2% مقارنة بنتائج عام 2009، ويعك�س ذلك 
جدية خطط القلعة ال�صرتداد القرو�س املقدمة ل�رصكات 

املجموعة على مدار عام 2010 )133.3 مليون جم(.

ال�ستثمارات الرئي�سية ب�سركة القلعة يف 
31 دي�سمرب 2010

9.4%

6.3%

84.3%

روؤو�س اأموال
�صندات
قرو�س

تق�سيم ال�ستثمارات الرئي�سية ب�سركة القلعة 
ح�سب الفرتة

759.9711.9702.2667.8
624.1

56.284.550.240.5 81.271.479.184.377.995.9
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0

روؤو�س اأموال
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قرو�س

 العام املايل
2009 

 الربع االأول
2010 

 الربع الثاين
2010

 الربع الثالث
2010

 العام املايل
2010

)مليون دوالر اأمريكي(

االأ�صول املدارة للغري وتتقا�صى 
القلعة اأتعابا عن اإدارتها

2.08 مليار دوالر اأمريكي

االأ�صول املدارة للغري وال تتقا�صى 
القلعة اأتعابا عن اإدارتها

0.16 مليار دوالر اأمريكي

اإجمايل اال�صتثمارات املدارة ل�صالح 
الغري 2.24 مليار دوالر اأمريكي

اإجمايل اال�صتثمارات الرئي�صية ب�رصكة 
القلعة 0.90 مليار دوالر اأمريكي

اإجمايل االأ�صول املدارة التي مت 
ا�صتثمارها 2.14 مليار دوالر اأمريكي

اإجمايل االأ�صول املدارة املتاحة 
لل�صتثمار 0.90 مليار دوالر اأمريكي

روؤو�س اأموال متفق عليها 4.04 
مليار دوالر اأمريكي

قرو�س متفق عليها 4.64
مليار دوالر اأمريكي

اإجمايل ا�صتثمارات التي تتحكم
بها القلعة 8.68 مليار دوالر اأمريكي

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة 
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حتتفظ �سركة القلعة بح�س�س ترتاوح بني 10 و20% من قيمة ال�سناديق القطاعية 
املتخ�س�سة التي متتلكها اإىل جانب حقوق الإدارة التي حت�سل عليها ال�سركة 

بتفوي�س من امل�ساهمني. وعند بيع ال�ستثمارات ت�سجل �سركة القلعة اإيرادات واأرباح 
راأ�سمالية من عوائد �سفقات البيع

القيمة التقديرية ل�سافي ال�ستثمارات الرئي�سية 
(PNAV) في �سركات المجموعة

تقوم �رصكة القلعة باإ�صدار القيمة التقديرية ل�صايف اأ�صول 
ال�رصكة (TNAV) ب�صورة ن�صف �صنوية يف منت�صف ونهاية 

العام وتعك�س بذلك القيمة التقديرية ال�صتثمارات القلعة 
الرئي�صية يف �رصكات املجموعة. 

يف 31 دي�صمرب 2010 و�صلت القيمة التقديرية ل�صايف 
 (PNAV) ا�صتثمارات القلعة الرئي�صية يف �رصكات املجموعة

اإىل 857.8 مليون دوالر اأمريكي )4.97 مليار جم( وهو 
انخفا�س بن�صبة 28.6% عن نتائج الن�صف االأول من العام. 

اأما القيمة التقديرية ل�صايف ا�صتثمارات القلعة يف �رصكات 
املجموعة لل�صهم (PNAVPS) فقد و�صلت اإىل 1.3 دوالر 

اأمريكي )7.51 جم( يف نهاية العام املايل 2010 مقارنة مع 
1.86 دوالر اأمريكي )10.51 جم( يف نهاية يونيو 2010، 

ويعك�س هذا االنخفا�س رغبة اإدارة ال�رصكة يف انتهاج 
�صيا�صة حتفظية تتنا�صب مع اأو�صاع ال�صوق يف املرحلة 

الراهنة. 
ومتثل القيمة التقديرية ل�صايف اال�صتثمارات الرئي�صية 

يف �رصكات املجموعة (PNAV)  تقدير االإدارة لقيمة ح�صة 
القلعة يف ا�صتثماراتها اإذا قامت بالتخارج اليوم ويف ظل 

ظروف ال�صوق احلالية.
وقد مت ت�صجيل جمموعة اأ�صيك القاب�صة وجمموعة 
جذور وال�رصكة املتحدة للم�صابك وفقًا للقيمة ال�صوقية 

نظرًا ل�صهولة حتديد �صعر اأ�صهم هذه ال�رصكات ا�صتنادًا 
اإىل عمليات مت تنفيذها موؤخرًا، كما يتم ت�صجيل �رصكة 

اأ�صكوم وفقًا للقيمة ال�صوقية ا�صتنادًا اإىل �صعر اإغلق جل�صة 
التداول بتاريخ 31 دي�صمرب 2010.

اأما �رصكة طاقة عربية يتم تقييمها حاليًا وفقًا للقيمة 
العادلة )11 �صعف االأرباح املتوقعة لعام 2011( ويعك�س 

ذلك مرحلة النمو املتطورة التي متر بها ال�رصكة حاليًا 
مقارنة بال�رصكات املقومة بالتكلفة اال�صتثمارية. ويتم تقييم 

�رصكة جراندفيو القاب�صة لل�صتثمار وفقًا للقيمة العادلة 

والتي انخف�صت اإىل 1.6 مرة من 2.4 مرة نظرًا للأو�صاع 
ال�صوقية غري املواتية وبعد مراجعة خطط اأعمال �رصكاتها 

وا�صتثماراتها الفرعية.
جدير بالذكر اأن ا�صتثمارات �رصكة القلعة يف �صندات 

جمموعة اأ�صيك القاب�صة وال�رصكة املتحدة للم�صابك يجري 
تقييمه بنف�س م�صاعف اال�صتثمار يف ال�رصكة امل�صدرة 

)وفقًا ل�صعر اخر عملية( باالإ�صافة اإىل قيمة الفائدة 
امل�صجلة حتى اأجل اال�صتحقاق.

وت�صم جمموعة اال�صتثمارات املقومة بالتكلفة 
اال�صتثمارية امل�رصوعات التي مت ت�صغيلها حديثًا، ومنها 

�رصكات وفرة ونايل لوجي�صتيك�س واأفريكا ريل وايز والتي 
ت�صجل االآن النتائج االأولية لربنامج اإعادة الهيكلة ال�صامل 
ل�رصكة �صكك حديد ريفت فايل بكينيا واأوغندا والذي تبلغ 

قيمته 287 مليون دوالر اأمريكي.
كما قامت �رصكة القلعة بتقييم كل من ال�رصكة 

الوطنية الإنتاج الزيت وال�رصكة الوطنية للبرتول 
كا�صتثمارات �صعيفة، حيث قامت بتخفي�س %100 

و50% على التوايل من قيمة اال�صتثمار يف هذه ال�رصكات 
)ويرجع ا�صمحلل ال�رصكة الوطنية للبرتول اإىل ح�صتها 
يف ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت / رايل اإنريجي(. جدير 

بالذكر اأن هذه ال�رصكات لديها احتياطيات  برتولية 
كبرية ولكن العقبات الفنية حتول دون القدرة على 

اال�صتفادة من هذه االحتياطيات وبدء االإنتاج بامل�صتوى 
املطلوب وخا�صة بال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت / رايل 

اإنريجي. �صتوا�صل هذه ال�رصكات عملياتها ب�صكل طبيعي 
مع العمل على اإيجاد احللول الفنية اللزمة لتخطي هذه 

العقبات وبدء االإنتاج.
تقوم �رصكة القلعة بح�صاب القيمة التقديرية ل�صايف 
اال�صتثمارات يف �رصكات املجموعة (PNAV) عرب تق�صيم 

اال�صتثمارات اإىل اأربعة جمموعات:

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة
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الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة 
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1. ا�صتثمارات مقومة بالتكلفة 
 )Investments Held At Cost( اال�صتثمارية
يتم احت�صاب هذه املجموعة من اال�صتثمارات بتكلفتها 

اال�صتثمارية حيث اأن بع�صها مل يتم ت�صغيله بعد، اأو مازال يف 
مرحلة التطوير املبكر. وت�صمل هذه املجموعة �رصكات نايل 

لوجي�صتيك�س واأفريكا ريل وايز ووفرة وم�رصق للبرتول 
ووادي النيل للبرتول وتنوير وال�رصكة امل�رصية للتكرير. 

وقد ف�صلت ال�رصكة االإبقاء على تقييم هذه ال�رصكات بالتكلفة 
اال�صتثمارية بغر�س التحفظ على الرغم من اأن بع�صها قد 
بداأ العمليات بالفعل )فقد بداأت �رصكة نايل لوجي�صتيك�س 

تنفيذ عقدها من خلل �صبكة املوانئ اجلاري تطويرها وعن 
طريق ا�صتخدام البارجات النهرية املجددة بينما توا�صل 

بناء اأ�صطولها اخلا�س من بارجات النقل النهري ال�صديقة 
للبيئة(. 

2. ا�صتثمارات  مقومة بالقيمة ال�صوقية 
 )Market Value(

ت�صم هذه املجموعة اال�صتثمارات املقيدة يف البور�صة امل�رصية 
والتي يتم احت�صاب �صايف قيمة اأ�صولها على اأ�صا�س �صعر 
االإغلق يف تاريخ ح�صاب �صايف قيمة االأ�صول لل�صهم مثل 

�رصكة اأ�صكوم للجيولوجيا والتعدين. وت�صم هذه املجموعة 
اأي�صًا اال�صتثمارات التي قامت بتنفيذ عمليات البيع خلل 

االأ�صهر ال�صتة املا�صية لت�صاعد يف تقييم �صعر اأ�صهمها بدقة مع 
اأنها لي�صت مقيدة بالبور�صة، مثل جمموعة اأ�صيك القاب�صة 

وال�رصكة املتحدة للم�صابك وجمموعة جذور. 

3. ا�صتثمارات مقومة بالقيمة العادلة 
  )Fair Value(

ت�صم هذه املجموعة اال�صتثمارات التي متر مبراحل التطوير 
املتقدمة ولديها التمويل اللزم لدعم خطط اأعمالها، ومنها 

�رصكات جل�س ورك�س وفاينان�س اأنليميتد وبنيان وجراندفيو. 
وتقوم االإدارة هنا بح�صاب القيمة التقديرية ال�صتثماراتها يف 

هذه ال�رصكات على اأ�صا�س االفرتا�صات التالية:
-  تطبيق 10 اأ�صعاف اأرباح عام 2014 على كافة 

اال�صتثمارات )10 اأ�صعاف هي املتو�صط املقدر لقيمة 
ال�صوق( 

-  خ�صم 20% �صنوياً من  القيمة الناجتة 
ويجري تقييم �رصكة طاقة عربية بالقيمة العادلة على 

اأ�صا�س 11 �صعف االأرباح املتوقعة لعام 2011، ويعك�س هذا 
اال�صتثناء مرحلة النمو املتطور التي متر بها �رصكة طاقة 

عربية حاليًا.
وجتدر االإ�صارة اإىل اأن ا�صتثمار �رصكة القلعة يف �صندات 

جمموعة اأ�صيك القاب�صة وال�رصكة املتحدة للم�صابك يجري 
تقييمه بنف�س م�صاعف اال�صتثمار يف ال�رصكة امل�صدرة )وفقًا 

ل�صعر اخر عملية( باالإ�صافة اإىل قيمة الفائدة امل�صجلة حتى 

اأعلنت �سركة القلعة ا�سمحالل اثنني من ا�ستثماراتها يف قطاع البرتول والغاز 
الطبيعي علمًا باأن هذه ال�ستثمارات �ستوا�سل الأن�سطة الت�سغيلية حتى التو�سل اإىل 
احللول الفنية الالزمة لت�سجيل الإنتاج املنا�سب من احتياطياتها البرتولية اجلذابة

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة

بركان اأوي دوينيو لينجاي
تانزانيا

© Marcello Bertinetti / White Star Achive
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اأجل اال�صتحقاق.
وي�صتند اأ�صلوب التقييم بالقيمة العادلة اإىل خطط 

االأعمال احلالية فقط لل�رصكات املدرجة �صمن هذه املجموعة 
وبغ�س النظر عن اأي م�رصوعات م�صتقبلية قد توؤدي اإىل 

زيادة اأرباح ال�رصكة.

 4. ا�صتثمارات م�صمحلة 
 )Impaired Investments(

اأقرت �رصكة القلعة با�صمحلل ا�صتثماراتها يف 

اثنني من �رصكات البرتول والغاز الطبيعي وهما ال�رصكة 
الوطنية الإنتاج الزيت وال�رصكة الوطنية للبرتول. ويرجع 

ا�صمحلل ا�صتثمارات القلعة يف ال�رصكة الوطنية الإنتاج 
الزيت اإىل العقبات الفنية التي تعوق اأداء االحتياطيات 

البرتولية اجلذابة التابعة لهذه ال�رصكة، بينما يرجع 
اال�صمحلل يف ا�صتثمار القلعة بال�رصكة الوطنية للبرتول 
اإىل ا�صتثمارات االأخرية يف ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت 
/ رايل اإنريجي، وذلك علمًا باأن هذه ال�رصكات �صتوا�صل 

ن�صاطها الطبيعي اإىل حني التغلب على التحديات الفنية 
واإعادة النظر يف هذا اال�صمحلل.

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة 

احل�صة القطاع ال�صناعيا�صم ال�صركة
امل�صتهدفة 

ل�صركة القلعة

م�صاعف 
االإ�صتثمار 

قيمة االإ�صتثمار 
لل�صهم يف يونيو 

 2010

م�صاعف 
االإ�صتثمار 

قيمة االإ�صتثمار 
لل�صهم يف 

دي�صمرب 2010 
1.72.4 مرة2.63.0 مرة48.5%الهند�صة واالإن�صاء واالأ�صمنتجمموعة اأ�صيك القاب�صة

2.91.2 مرة5.02.2 مرة49.7%الهند�صة واالإن�صاء واالأ�صمنتجمموعة اأ�صيك القاب�صة )�صندات(
0.90.3 مرة0.90.2 مرة39.2%التعديناأ�صكوم للجيولوجيا والتعدين

1.00.3 مرة1.00.2 مرة30.3%النقل والدعم اللوجي�صتينايل لوجي�صتيك�س
1.00.3 مرة1.00.3 مرة20%*النقل والدعم اللوجي�صتياأفريكا ريل وايز
1.30.4 مرة2.00.7 مرة20%الزراعة وال�صناعات الغذائيةجمموعة جذور

4.80.4 مرة5.70.4 مرة20%الزراعة وال�صناعات الغذائيةجمموعة جذور )عقارات(
1.00.2 مرة1.00.1 مرة37.5%القطاع الزراعي وفرة

0.50.3 مرة0.40.2 مرة15%البرتول والغاز الطبيعيال�رصكة الوطنية للبرتول
0.50.0 مرة1.00.1 مرة-البرتول والغاز الطبيعيال�رصكة الوطنية للبرتول )�صندات(

0.00.0 مرة0.50.3 مرة10.4%البرتول والغاز الطبيعيال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت / رايل اإنريجي
0.00.0 مرة1.00.1 مرة-البرتول والغاز الطبيعيال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت / رايل اإنريجي )�صندات(

1.00.1 مرة1.00.1 مرة15%البرتول والغاز الطبيعي�رصكة وادي النيل للبرتول املحدودة
1.00.4 مرة1.00.2 مرة13.1%تكرير البرتولال�رصكة امل�رصية للتكرير

2.40.8 مرة2.30.7 مرة34.8%توزيع الطاقة�رصكة طاقة عربية
1.00.1 مرة1.00.1 مرة27.3%توزيع الطاقة�رصكة م�رصق للبرتول
1.20.2 مرة1.60.3 مرة21%�صناعة الزجاج�رصكة جل�س ورك�س

1.70.5 مرة2.00.5 مرة100%اخلدمات املالية�رصكة فاينان�س اأنليميتد
1.00.2 مرة1.80.4 مرة32.1%العقارات املتخ�ص�صة�رصكة بنيان

1.00.1 مرة1.00.1 مرة33.3%*تدوير املخلفات الزراعية وال�صلبة�رصكة توازن
1.20.2 مرة1.00.3 مرة30%امل�صبوكات املعدنيةال�رصكة املتحدة للم�صابك

2.10.2 مرة1.90.2 مرة96.5%امل�صبوكات املعدنيةال�رصكة املتحدة للم�صابك )�صندات(
1.00.2 مرة1.00.2 مرة100%الن�رص واالإعلم�رصكة تنوير

1.70.2 مرة2.40.3 مرة13%ال�رصكات املتو�صطة يف قطاعات متعددة�رصكة جراندفيو 
1.38.99 مرة1.811.33 مرةاإجمايل اال�صتثمارات

0.610.65النقدية واالأ�صول االأخرى
CCP 1.07()0.59(م�صتحقات ل�رصكة(

0.660.51امل�صتحقات من �رصكات املجموعة واالأطراف ذات العلقة
)0.12()0.28(امل�صتحقات ل�رصكات املجموعة واالأطراف ذات العلقة

)1.45()1.21(قرو�س طويلة االأجل
)1.48()0.81(اإجمايل

(PNAVPS) 10.517.51القيمة التقديرية الإ�صتثمارات القلعة يف ال�رصكات املجموعة لل�صهم

)PNAV( القيمة التقديرية ل�ستثمارات القلعة يف �سركات املجموعة

* احل�صة امل�صتهدفة ل�رصكة القلعة بعد جذب وتوظيف روؤو�س االأموال اخلا�صة بامل�رصوع، علمًا باأن ملكية �رصكة القلعة احلالية تبلغ 100% من اأ�صهم راأ�صمال ال�رصكة املنظورة.
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و�صل اإجمايل االأ�صول املدارة )املتفق عليها من جانب 
القلعة و�رصكائها املحدودين لل�صناديق القطاعية 

املتخ�ص�صة و�صناديق اال�صتثمار امل�صرتك( اإىل 4 مليار 
دوالر اأمريكي يف نهاية دي�صمرب 2010 وهو ارتفاع بن�صبة 

9.9% مقارنة بعام 2009. وت�صمل االأ�صول املدارة 
اجلديدة التي �صجلتها �رصكة القلعة خلل العام املايل 

2010 اال�صتثمارات الرئي�صية من ميزانية �رصكة  القلعة 
واال�صتثمارات املالية من �رصكاء القلعة يف اأنحاء املنطقة 

باالإ�صافة اإىل 140 مليون دوالر اأمريكي من �صناديق 
اال�صتثمار امل�صرتك MENA وAfrica و100 مليون دوالر 

اأمريكي من موؤ�ص�صة اأوبك االأمريكية. 
ومنذ تاأ�صي�صها يف عام 2004 قامت القلعة با�صتقطاب 

روؤو�س اأموال ت�صل قيمتها اإىل 4.7 مليار دوالر اأمريكي 
وجنحت يف حتقيق عوائد نقدية للم�صاهمني وال�رصكاء 

املحدودين و�صلت اإىل اأكرث من 2.2 مليار دوالر اأمريكي 
على ا�صتثمارات قيمتها 650 مليون دوالر اأمريكي.

االأ�صول امل�صتثمرة مقابل االأ�صول 
املتاحة لال�صتثمار

 Drawn) و�صل اإجمايل االأ�صول املدارة التي مت ا�صتثمارها
Equity) اإىل 3.1 مليار دوالر اأمريكي )18 مليار جم( يف 

نهاية الربع االأخري من عام 2010 وهو ارتفاع بن�صبة 
3.9% مقارنة بالربع الثالث وارتفاع بن�صبة 9.3% مقارنة 
بنتائج عام 2009، وذلك بينما و�صلت االأ�صول امل�صتثمرة 

 Invested Third-Party) التي تديرها القلعة ل�صالح الغري
AUM) اإىل 2.2 مليار دوالر اأمريكي )12.7 مليار جم( 

وهو ارتفاع بن�صبة 8.2% عن نتائج عام 2009 و2.9% عن 
الربع الثالث من عام 2010 وبناء عليه ت�صل اال�صتثمارات 

الرئي�صية من ميزانية �رصكة القلعة اإىل 897.6 مليون دوالر 
اأمريكي )4.97 مليار جم(. 

وقد �صهد الربع االأخري من عام 2010 تنفيذ عدد 
من العمليات منها �صفقة تبادل االأ�صهم مع اأحد ال�رصكاء 

املحدودين لزيادة ح�صة القلعة يف اأ�صهم راأ�صمال جمموعة 

اأ�صيك القاب�صة مقابل ح�صة من ال�رصكة املتحدة للم�صابك، 
كما قام �رصكاء القلعة بتقدمي التزامات جديدة خلل الربع 

االأخري اإىل ال�رصكة امل�رصية للتكرير )45.3 مليون دوالر 
اأمريكي( و�رصكة نايل لوجي�صتيك�س )7.2 مليون دوالر 

اأمريكي( و�رصكة طاقة عربية )2.3 مليون دوالر اأمريكي 
املال(.  راأ�س  زيادة  عملية  – عرب 

وقامت املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية من ال�رصكاء 
 Africaو MENA املحدودين يف �صناديق اال�صتثمار امل�صرتك
ب�صخ ا�صتثمارات جديدة يف ال�رصكة امل�رصية للتكرير تبلغ 

28 مليون دوالر اأمريكي. وجتدر االإ�صارة اإىل اأن �رصكة 
القلعة مل ت�صجل اأية ا�صتثمارات جديدة يف �صندات �رصكات 

املجموعة من االأطراف ذات العلقة خلل الربع االأخري من 
العام.

وعلى م�صتوى العام املايل 2010 �صخ ال�رصكاء 
املحدودون ا�صتثمارات راأ�صمالية جديدة بلغت 168.9 

مليون دوالر اأمريكي توزعت على ال�رصكة امل�رصية للتكرير 
)73.8 مليون دوالر اأمريكي( و�رصكة نايل لوجي�صتيك�س 

)18.6 مليون دوالر اأمريكي( و�رصكة اأفريكا ريل وايز 
)14.4 مليون دوالر اأمريكي( وال�رصكة املتحدة للم�صابك 

)12.3 مليون دوالر اأمريكي( وا�صتثمارات القلعة يف قطاع 
العقارات املتخ�ص�صة )7.6 مليون دوالر اأمريكي( وقطاع 

االأغذية اال�صتهلكية )6.9 مليون دوالر اأمريكي(، وذلك 
بينما و�صلت ا�صتثمارات ال�رصكاء املحدودين يف �صندات 

�رصكات املجموعة اإىل 54.5 مليون دوالر اأمريكي )315.7 
مليون جم(.

 Uninvested)وو�صلت االأ�صول املتاحة لل�صتثمار
AUM)  يف نهاية الربع االأخري من عام 2010 اإىل 897.7 

مليون دوالر اأمريكي )5.2 مليار جم( وهو انخفا�س بن�صبة 
11.4% عن نهاية الربع الثالث. وت�صمل االأ�صول املتاحة 

لل�صتثمار 100 مليون دوالر اأمريكي )غري حمققة الأتعاب 
االإدارة( من موؤ�ص�صة اأوبك االأمريكية و81.6 مليون دوالر 

اأمريكي )حمققة الأتعاب االإدارة( من �صناديق اال�صتثمار 
امل�صرتك MENA وAfrica و716.1 مليون دوالر اأمريكي 

متفق عليها ل�صالح ال�رصكة امل�رصية للتكرير.

حتقق �سركة القلعة الإيرادات من اأتعاب ال�ست�سارات التي تتقا�ساها عن اإجمايل 
الأ�سول امل�ستثمرة )Total Invested AUM (Drawn Equity ومكافاآت ح�سن الأداء 

التي ت�ستحق من ال�سركاء املحدودين عند بيع ال�ستثمارات بعائد يفوق معدل العائد 
امل�ستهدف بكافة �سناديقها القطاعية املتخ�س�سة.

ن�ساط اإدارة الأ�سول

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة
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االأ�صول امل�صتحقة الأتعاب االإدارة 
)Fee-Earning AUM(

و�صلت االأ�صول امل�صتحقة الأتعاب االإدارة اإىل حوايل 2.1 
مليار دوالر اأمريكي )12.2 مليار جم( يف نهاية الربع 

االأخري من عام 2010 وهو ارتفاع بن�صبة 3% عن الربع 
ال�صابق و9.7% عن نتائج عام 2009. 

ت�صم قاعدة االأ�صول امل�صتحقة الأتعاب االإدارة 740.8 
مليون دوالر اأمريكي ا�صتثمارات راأ�صمالية خا�صة 

بال�رصكات امل�صمحلة، حيث توا�صل �رصكة القلعة اإدارة 
ا�صتثمارات ال�رصكاء املحدودين يف ال�صناديق املتحكمة 
بامل�رصوعات امل�صمحلة، و�صتبقى هذه اال�صتثمارات يف 

القاعدة الراأ�صمالية لهذه امل�رصوعات بوجب العقود املربمة 
علمًا باأن �رصكة القلعة �صوف ت�صجل اأتعاب اال�صت�صارات 
من هذه امل�رصوعات ويتم تكوين خم�ص�س بكامل قيمتها 
حتى يتم التغلب على ال�صعوبات الفنية التي تواجه هذه 

امل�رصوعات ومن ثم اإعادة النظر يف هذا اال�صمحلل.
و�صجلت �رصكة القلعة اإيراداتًا بلغت 4.1 مليون دوالر 
اأمريكي )23.9 مليون جم( خلل الربع االأخري من اأتعاب 

اال�صت�صارات التي تبلغ 1% ويتم حتميلها على االأ�صول 
امل�صتحقة الأتعاب االإدارة (Fee-Earning AUM)، وهو 

انخفا�س بلغ 9.6% مقارنة بالربع الثالث ويرجع ذلك اإىل 
انخفا�س االأتعاب من ال�رصكة امل�رصية للتكرير اإىل %0.5 
من 1% �صابقًا. وعلى م�صتوى العام املايل 2010 تراجعت 

اأتعاب اال�صت�صارات اإىل 17.3 مليون دوالر اأمريكي 
)100.5 مليون جم( من 17.9 مليون دوالر اأمريكي 

)103.7 مليون جم( يف عام 2009.
مل ت�صجل �رصكة القلعة مكافاآت ح�صن االأداء امل�صتحقة 

من ال�رصكاء املحدودين مقابل االأرباح الراأ�صمالية  خلل 
الربع االأخري نتيجة لغياب عمليات التخارج وبدون تغيري 

عن عام 12009. 

القيمة التقديرية لن�صاط اإدارة االأ�صول 
 )Asset Management Value - AMV(

ت�صعى االإدارة اإىل تقدمي تو�صيح دقيق للقيمة احلقيقية 
ل�رصكة القلعة ولذلك تقوم باإ�صدار القيمة التقديرية ل�صايف 

اأ�صول ال�رصكة (TNAV) ب�صورة ن�صف �صنوية واملكونة 
من �صقني هما القيمة احلالية لل�صتثمارات الرئي�صية 

لل�رصكة يف ال�صناديق القطاعية املتخ�ص�صة الت�صعة ع�رص 
(Principal Investments)، والقيمة التقديرية لن�صاط اإدارة 

االأ�صول بال�رصكة(AMV) . ويعك�س االأخري القيمة احلالية 
ملكافاآت ح�صن االأداء التي تقوم ال�رصكة بت�صجيلها مقابل 
 Carried) االأرباح الراأ�صمالية املحققة لل�رصكاء املحدودين

Interest) باالإ�صافة اإىل اأتعاب اال�صت�صارات التي تتقا�صاها 

القلعة مقابل اإدارة اأ�صول اال�صتثمار املبا�رص.
وت�صري االإدارة اإىل بع�س العوامل التي تفرق بني 

�رصكة القلعة كمدير الأ�صول اال�صتثمار املبا�رص وغريها من 
�رصكات اإدارة االأ�صول ب�صكل عام، حيث اأن �رصكة القلعة 

1  تقوم �رصكة القلعة بت�صجيل مكافاآت ح�صن االأداء بقيمة 20% يف 
حال حتقيق عوائد تزيد عن 12% �صنويا، وذلك مع العلم باأنه يف حاالت 

حمددة تقوم ال�رصكة بت�صجيل مكافاآت ح�صن االأداء بقيمة 15% عند 
حتقيق عوائد تزيد عن 15% �صنويا.

تدير �صناديق اال�صتثمار طويلة االأجل وبدون ا�صرتدادات، 
كما اأن االأ�صول املدارة هي - يف جمملها – اأ�صول غري 

متداولة يف البور�صة وبالتايل ال تتاأثر قيمتها بتقلبات 
ال�صوق، باالإ�صافة اإىل اأن اأتعاب ومكافاآت ح�صن االأداء 

التي تتقا�صاها ال�رصكة ُت�صجل بالدوالر االأمريكي )بغر�س 
التحوط من فرق اأ�صعار العملت االأجنبية( ويتم حت�صيل 

هذه االأتعاب عن كل ا�صتثمار على حده.
ومع و�صع ذلك يف االعتبار ترى اإدارة �رصكة القلعة اأن 

عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي يف اأ�صواق املنطقة يق�صي باتباع 
منهج متحفظ يف تقييم ن�صاط اإدارة االأ�صول نظرًا لتوقعات 
التباطوؤ باأن�صطة جذب روؤو�س االأموال اجلديدة حتى نهاية 

عام 2011، علمًا باأن االأ�صول املدارة م�صتقرة وهناك اإمكانية 
لزيادة االأ�صول التي ت�صجل القلعة اأتعاب عن اإدارتها مع 

تنفيذ االإغلق املايل مل�رصوع ال�رصكة امل�رصية للتكرير.
وبناء عليه قررت اإدارة �رصكة القلعة اأن توقف اإعلن 
القيمة التقديرية لن�صاط اإدارة االأ�صول (AMV) يف الوقت 

احلايل اإميانًا منها باأحقية كل م�صتثمر اأن يجري تقييمه 
ال�صخ�صي لعلمة ومركز �رصكة القلعة يف جمال اال�صتثمار 

املبا�رص واإدارة االأ�صول. 

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة 

مكونات اإجمايل 
الأ�سول املدارة 

روؤو�س الأموال املتاحة لال�ستثمار 
يف 31 دي�سمرب 2010
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روؤو�س اأموال متفق عليها لل�رصكة امل�رصية للتكرير

روؤو�س اأموال متاحة من �صناديق اال�صتثمار امل�صرتك
موؤ�ص�صة اأوبك االأمريكية

روؤو�س اأموال متاحة من االإغلق االأول ل�صناديق اال�صتثمار امل�صرتك
روؤو�س اأموال ال�رصكة امل�رصية للتكرير

موؤ�ص�صة اأوبك االأمريكية
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ن�صبة التغيري �صركة القلعةالقطاع ال�صناعيال�صركة التابعة
2010

�صركاء 
وم�صتثمرين

ن�صبة التغيري 
2010

�صندوق MENA لال�صتثمار امل�صرتك�صندوق Africa لال�صتثمار امل�صرتك

اإجمايل �صركة 
القلعة**

ن�صبة التغيري 
**2010

اإجمايل
  �صركاء 

وم�صتثمرين**

 ن�صبة التغيري 
**2010 �صركة 

القلعة

ا�صتثمارات 
جديدة
2010 

�صركاء 
حمدودين

ا�صتثمارات 
جديدة
2010 

�صركة القلعة
ا�صتثمارات جديدة

2010 
�صركاء حمدودين

ا�صتثمارات جديدة
2010 

 )14.0( 134.4 162.817.3 -  -  -  -  -  -  -  -  )14.0( 17.3134.4 162.8الهند�صة واالإن�صاء واالأ�صمنتاأ�صيك القاب�صة
 -  -  2.6 32.4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2.6 32.4التعديناأ�صكوم

77.218.6 10.3 33.3 -  -  -  -  -  -  -  - 77.218.6 10.3 33.3النقل والدعم اللوجي�صتينايل لوجي�صتيك�س
 14.4 31.516.314.4 -  -  -  -  14.4  14.4 6.2 6.2 -  - 10.1 25.3النقل والدعم اللوجي�صتياأفريكا ريل وايز

 6.9 203.6 1.5 35.4 -  -  -  -  -  -  -  -  6.9 203.6 1.5 35.4الزراعة وال�صناعات الغذائيةجذور
 -  -  17.8 21.2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17.8 21.2الزراعة وال�صناعات الغذائيةوفرة

 )0( 357.7 )0( 63.4 -  -  -  -  -  -  -  -  )0( 357.7 )0( 63.4البرتول والغاز الطبيعيال�رصكة الوطنية للبرتول
ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت 

 0  561.9 -  65.0 -  -  -  -  -  -  -  -  0  561.9 -  65.0البرتول والغاز الطبيعي/ رايل

�رصكة وادي النيل للبرتول 
 6.8 44.5 8.2 26.9 -  -  -  -  -  -  -  -  6.8  44.5 8.2 26.9البرتول والغاز الطبيعياملحدودة

 73.8  294.6 26.5 14.153.4 14.1 -  -  13.8 13.8 -  -  45.8  266.6 26.5 53.4تكرير البرتولال�رصكة امل�رصية للتكرير
 )1.3( 55.1 3.2 41.2 -  -  -  -  -  -  -  -  )1.3( 55.1 3.2 41.2توزيع الطاقةطاقة عربية

 -  13.2 -  6.2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  13.2 -  6.2توزيع الطاقةم�رصق للبرتول
 -  131.2 4.5 24.5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  131.2 4.5 24.5�صناعة الزجاججل�س ورك�س

 -  -  3.2 42.0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3.2 42.0اخلدمات املاليةفاينان�س اأنليميتد
 7.6 59.4 15.1 28.1 -  -  -  -  -  -  -  -  7.6  59.4 15.1 28.1العقارات املتخ�ص�صةبنيان

 7.1 7.1 4.5 3.711.3  3.7 1.4 1.4 3.3  1.43.3  1.4 -  -  1.7 8.5تدوير املخلفاتتوازن
 -  -  2.4  29.2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.4 29.2الن�رص واالإعلمتنوير

 12.3  39.0 )7.1( 18.9  -  -  -  -  -  -  -  -  12.3  39.0 )7.1( 18.9ا�صتخراج املعادنال�رصكة املتحدة للم�صابك
 0  82.8 )0( 12.4 -  -  -  -  -  -  -  -  0  82.8 )0( 12.4قطاعات متعددةجراندفيو

 )17.2( 387.3 19.0 191.9 -  -  -  -  -  -  -  -  )17.2( 387.3 19.0 191.9االأ�صمنتاأ�صيك للأ�صمنت
 -    -   17.76.4 -  -  -  -  -  -  -  -  -    -   17.76.4قطاعات اأخرىا�صتثمارات اأخرى

 )0.5( )346.7( )19.0( )191.9( -  -  -  -  -  -  -  -  )0.5( )346.7( )19.0( )191.9(خ�صومات*
17.9756.9132.72،116.7114.4 17.9 1.4 1.4 31.5 31.5 7.6 747.9123.82،067.364.97.6اإجمايل اال�صتثمارات الراأ�صمالية

ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت 
)�صندات(

البرتول والغاز الطبيعي 
 20.7 51.5 -    13.1 -  -  -  -  -  -  -  -  20.7  51.5 -    13.1)�صندات(

ال�رصكة الوطنية للبرتول 
)�صندات(

البرتول والغاز الطبيعي 
 1.2 24.2 )0( 9.7 -  -  -  -  -  -  -  -  1.2  24.2  )0( 9.8)�صندات(

الهند�صة واالإن�صاء واالأ�صمنت اأ�صيك القاب�صة )�صندات(
 32.7 49.6 )24.1( 49.0 -  -  -  -  -  -  -  -  32.7 49.6  )24.1( 49.0)�صندات(

ال�رصكة املتحدة للم�صابك 
 -    -    12.7 12.7 -  -  -  -  -  -  -  -  -    -    12.7  12.7املعادن )�صندات()�صندات(

 54.5 125.3 )11.4(84.5 -  -  -  -  -  -  -  -  54.5  125.3  )11.4(84.5اإجمايل ال�صندات
 -    -    )24.4(56.2 -  -  -  -  -  -  -  -  -    -    )24.4(56.2قرو�س اإىل �رصكات املجموعة

 17.9897.696.92،242.1168.9 1.417.9  1.4 31.5 31.5 7.6 888.688.02،192.6119.57.6اإجمايل اال�صتثمارات

* اخل�صومات متثل امللكية املتبادلة بني �رصكة القلعة و�رصكات املجموعة
** ت�صمل �صناديق اال�صتثمار امل�صرتك

ملخ�س ا�ستثمارات �سركة القلعة خالل العام املايل 2010 )مليون دولر اأمريكي(
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الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة 

ن�صبة التغيري �صركة القلعةالقطاع ال�صناعيال�صركة التابعة
2010

�صركاء 
وم�صتثمرين

ن�صبة التغيري 
2010

�صندوق MENA لال�صتثمار امل�صرتك�صندوق Africa لال�صتثمار امل�صرتك

اإجمايل �صركة 
القلعة**

ن�صبة التغيري 
**2010

اإجمايل
  �صركاء 

وم�صتثمرين**

 ن�صبة التغيري 
**2010 �صركة 

القلعة

ا�صتثمارات 
جديدة
2010 

�صركاء 
حمدودين

ا�صتثمارات 
جديدة
2010 

�صركة القلعة
ا�صتثمارات جديدة

2010 
�صركاء حمدودين

ا�صتثمارات جديدة
2010 

 )14.0( 134.4 162.817.3 -  -  -  -  -  -  -  -  )14.0( 17.3134.4 162.8الهند�صة واالإن�صاء واالأ�صمنتاأ�صيك القاب�صة
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77.218.6 10.3 33.3 -  -  -  -  -  -  -  - 77.218.6 10.3 33.3النقل والدعم اللوجي�صتينايل لوجي�صتيك�س
 14.4 31.516.314.4 -  -  -  -  14.4  14.4 6.2 6.2 -  - 10.1 25.3النقل والدعم اللوجي�صتياأفريكا ريل وايز

 6.9 203.6 1.5 35.4 -  -  -  -  -  -  -  -  6.9 203.6 1.5 35.4الزراعة وال�صناعات الغذائيةجذور
 -  -  17.8 21.2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17.8 21.2الزراعة وال�صناعات الغذائيةوفرة
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ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت 

 0  561.9 -  65.0 -  -  -  -  -  -  -  -  0  561.9 -  65.0البرتول والغاز الطبيعي/ رايل
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 )1.3( 55.1 3.2 41.2 -  -  -  -  -  -  -  -  )1.3( 55.1 3.2 41.2توزيع الطاقةطاقة عربية

 -  13.2 -  6.2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  13.2 -  6.2توزيع الطاقةم�رصق للبرتول
 -  131.2 4.5 24.5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  131.2 4.5 24.5�صناعة الزجاججل�س ورك�س
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 7.6 59.4 15.1 28.1 -  -  -  -  -  -  -  -  7.6  59.4 15.1 28.1العقارات املتخ�ص�صةبنيان

 7.1 7.1 4.5 3.711.3  3.7 1.4 1.4 3.3  1.43.3  1.4 -  -  1.7 8.5تدوير املخلفاتتوازن
 -  -  2.4  29.2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.4 29.2الن�رص واالإعلمتنوير

 12.3  39.0 )7.1( 18.9  -  -  -  -  -  -  -  -  12.3  39.0 )7.1( 18.9ا�صتخراج املعادنال�رصكة املتحدة للم�صابك
 0  82.8 )0( 12.4 -  -  -  -  -  -  -  -  0  82.8 )0( 12.4قطاعات متعددةجراندفيو

 )17.2( 387.3 19.0 191.9 -  -  -  -  -  -  -  -  )17.2( 387.3 19.0 191.9االأ�صمنتاأ�صيك للأ�صمنت
 -    -   17.76.4 -  -  -  -  -  -  -  -  -    -   17.76.4قطاعات اأخرىا�صتثمارات اأخرى

 )0.5( )346.7( )19.0( )191.9( -  -  -  -  -  -  -  -  )0.5( )346.7( )19.0( )191.9(خ�صومات*
17.9756.9132.72،116.7114.4 17.9 1.4 1.4 31.5 31.5 7.6 747.9123.82،067.364.97.6اإجمايل اال�صتثمارات الراأ�صمالية

ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت 
)�صندات(

البرتول والغاز الطبيعي 
 20.7 51.5 -    13.1 -  -  -  -  -  -  -  -  20.7  51.5 -    13.1)�صندات(

ال�رصكة الوطنية للبرتول 
)�صندات(

البرتول والغاز الطبيعي 
 1.2 24.2 )0( 9.7 -  -  -  -  -  -  -  -  1.2  24.2  )0( 9.8)�صندات(

الهند�صة واالإن�صاء واالأ�صمنت اأ�صيك القاب�صة )�صندات(
 32.7 49.6 )24.1( 49.0 -  -  -  -  -  -  -  -  32.7 49.6  )24.1( 49.0)�صندات(

ال�رصكة املتحدة للم�صابك 
 -    -    12.7 12.7 -  -  -  -  -  -  -  -  -    -    12.7  12.7املعادن )�صندات()�صندات(

 54.5 125.3 )11.4(84.5 -  -  -  -  -  -  -  -  54.5  125.3  )11.4(84.5اإجمايل ال�صندات
 -    -    )24.4(56.2 -  -  -  -  -  -  -  -  -    -    )24.4(56.2قرو�س اإىل �رصكات املجموعة

 17.9897.696.92،242.1168.9 1.417.9  1.4 31.5 31.5 7.6 888.688.02،192.6119.57.6اإجمايل اال�صتثمارات

* اخل�صومات متثل امللكية املتبادلة بني �رصكة القلعة و�رصكات املجموعة
** ت�صمل �صناديق اال�صتثمار امل�صرتك
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النتائج املالية املجمعة ل�سركة القلعة تعك�س التاأثري الكامل لقرار الإدارة 
با�سمحالل اثنني من م�سروعات قطاع البرتول والغاز الطبيعي

ترى اإدارة �رصكة القلعة اأن النتائج املالية غري املجمعة 
تعك�س االأداء املايل لل�رصكة ب�صورة اأكرث دقة من النتائج 

املالية املجمعة، والتي تعك�س اأداء املجموعات العملقة 
وال�رصكات القاب�صة اأف�صل من �رصكات اال�صتثمار 

املبا�رص، حيث تدخل االأخرية يف العديد من اال�صتثمارات 
املنف�صلة وتعمل فقط على خلق وتعظيم القيمة بغر�س تنفيذ 
التخارج لتحقيق العوائد واالأرباح، وخا�صة عندما ترتاوح 
ا�صتثماراتها بني امل�رصوعات القائمة بالفعل وامل�رصوعات 

اجلديدة. 
ويعتمد االأداء املايل ل�رصكة القلعة خلل فرتة معينة 

على تنفيذ عمليات التخارج من ا�صتثمارات املجموعة. وعند 
تنفيذ التخارج تقوم القلعة بت�صجيل اأرباح راأ�صمالية مقابل 

بيع اال�صتثمارات وكذا مكافاآت ح�صن االأداء التي حت�صل 
عليها من ال�رصكاء املحدودين. 

كما اأ�صار هذا التقرير م�صبقًا، قامت �رصكة القلعة 
بتخفي�س ا�صتثماراتها يف اثنني من م�رصوعات البرتول 
والغاز الطبيعي. وجدير بالذكر اأن �رصكة القلعة متتلك 

اال�صتثمارات امل�صمحلة عن طريق غري مبا�رص من خلل 
اإحدى �رصكاتها التابعة ولذلك ينعك�س التاأثري الكامل 

للتكاليف غري النقدية املرتبطة بهذا اال�صمحلل يف القوائم 
املالية املجمعة لل�رصكة ولي�س على القوائم غري املجمعة، 

 (GAAP) وذلك وفقًا ملبادئ املحا�صبة املقبولة عمومًا
واملعايري الدولية الإعداد التقارير املالية (IFRS) حيث يفوق 

تقييم هذه ال�رصكة التابعة التكلفة اال�صتثمارية امل�صجلة 
بالقوائم املالية غري املجمعة ل�رصكة القلعة. 

ونظرًا الأن تقييم ال�رصكة التابعة التي تتحكم با�صتثمار 
القلعة يف ال�رصكة الوطنية للبرتول وال�رصكة الوطنية 

الإنتاج الزيت يفوق التكلفة اال�صتثمارية امل�صجلة بالقوائم 
املالية غري املجمعة ل�رصكة القلعة، تعك�س هذه القوائم قيمة 
اال�صمحلل املرتبط بالعلقات املبا�رصة بني �رصكة القلعة 

وهذه ال�رصكات والتي تتمثل يف دخل ال�رصكة من اأتعاب 
اال�صت�صارات ودخل الفوائد على ا�صتثمار القلعة يف �صندات 

امل�رصوعات امل�صمحلة بقطاع البرتول والغاز الطبيعي.
و�صلت اإيرادات �صركة القلعة خالل الربع االأخري 

من عام 2010 اإىل 6.9 مليون دوالر اأمريكي )40.1 
مليون جم( بانخفا�س بلغ 9.8% مقارنة بالربع الثالث. 

وعلى م�صتوى العام املايل 2010 و�صلت اإيرادات ال�رصكة 

اإىل 28.5 مليون دوالر اأمريكي )165 مليون جم( وهو 
انخفا�س بن�صبة 62.4% مقارنة مع نتائج العام املايل 
2009 حيث قامت القلعة بتنفيذ عملية تخارج ل�صالح 

اإحدى �رصكات املجموعة.
و�صلت اإيرادات �صركة القلعة من اأتعاب 

اال�صت�صارات اإىل 4.1 مليون دوالر اأمريكي )23.9 مليون 
جم( خلل الربع االأخري من عام 2010 وهو انخفا�س 

بن�صبة 9.6% مقارنة بالربع الثالث نظرًا لرتاجع اأتعاب 
اال�صت�صارات على راأ�صمال ال�رصكة امل�رصية للتكرير اإىل 
0.5% مقارنة مع 1% يف الربع ال�صابق، وهو ما اأدى اإىل 

انخفا�س اأتعاب اال�صت�صارات بن�صبة 3% على م�صتوى 
العام املايل 2010. 

و�صلت اأرباح �صركة القلعة من بيع اال�صتثمارات 
اإىل 2.8 مليون دوالر اأمريكي )16.2 مليون جم( خلل 
الربع االأخري من عام 2010 مقارنة مع �صفر يف الربع 

الثالث. وعلى م�صتوى العام املايل 2010 و�صلت االأرباح 
من بيع اال�صتثمارات اإىل 4.4 مليون دوالر اأمريكي )25.8 

مليون جم( ويرجع ذلك اإىل بيع اأ�صهم ال�رصكة املتحدة 
للم�صابك اإىل اأحد ال�رصكاء املحدودين كجزء من عملية 
تبادل االأ�صهم، ف�صًل عن بيع جزء من ح�صة القلعة يف 

اأ�صهم راأ�صمال �رصكة اأ�صكوم خلل الربع االأول من عام 
.2010

و�صلت اإيرادات الت�صغيل االأخرى ب�صركة القلعة 
اإىل 6.2 مليون دوالر اأمريكي )36.2 مليون جم( خلل 

العام املايل 2010 وي�صمل ذلك م�رصوفات ما قبل الت�صغيل 
التي قامت القلعة با�صرتدادها من �رصكات املجموعة 

وال�رصكات االأخرى ذات االأغرا�س اخلا�صة SPVs. وتتوقع 
االإدارة اأن يتكرر ذلك مع تاأ�صي�س امل�رصوعات اجلديدة يف 

امل�صتقبل.
جتدر االإ�صارة اإىل اأن اال�صمحالل غري النقدي 

امل�صجل بقيمة 5.7 مليون دوالر اأمريكي )33 مليون جم( 
على نتائج العام املايل 2010  يرجع اإىل تخفي�س بع�س 

امل�رصوفات على م�صتوى �رصكات املجموعة وال�رصكات 
ذات االأغرا�س اخلا�صة SPVs. كما �صجلت �رصكة القلعة 
ا�صمحلاًل يف امل�صتحق على االأطراف ذات العلقة بقيمة 

14.2 مليون دوالر اأمريكي )82.7 مليون جم( ويرجع ذلك 
اإىل خ�صم اأتعاب اال�صت�صارات والقرو�س املقدمة لل�رصكة 

النتائج المالية

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة
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الوطنية الإنتاج الزيت / رايل اإنريجي وال�رصكة الوطنية 
للبرتول.

خ�صائر قبل خ�صم ال�صرائب  �صجلت �رصكة القلعة 
والفوائد واالإهالك واال�صتهالك بلغت 22.8 مليون 

دوالر اأمريكي )131.8 مليون جم( خلل الربع االأخري 
من عام 2010 نتيجة لتاأثري اال�صمحلل املو�صح اأعله.
بلغت خم�ص�صات �صركة القلعة 30 مليون دوالر 
اأمريكي )173.6 مليون جم( خلل العام املايل 2010 

وذلك يف �صوء توقعات االإدارة بوجود بع�س امل�رصوفات 
القلعة يف  ا�صتثمارات  امل�صتقبلية نتيجة ال�صمحلل 

ال�رصكة الوطنية للبرتول وال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت 
/ رايل اإنريجي.

م�صروفات الت�صغيل بن�صبة 6.1% خلل  ارتفعت 
عام 2010 حيث و�صلت اإىل 31.5 مليون دوالر اأمريكي 

)182.4 مليون جم(. 
و�صل �صايف دخل الفوائد ب�صركة القلعة اإىل 15.1 

مليون جم يف نهاية عام 2010، ت�صمل 3.3 مليون دوالر 
اأمريكي )19 مليون جم( فائدة على ا�صتثمار القلعة يف 

�صندات قطاع البرتول والغاز الطبيعي عن اأول ت�صعة 
اأ�صهر من عام 2010، اإال اأن هذا املبلغ قد مت حجزه 

�صمن اال�صمحلل املو�صح اأعله.
ال�صيولة النقدية يف ميزانية �صركة  ا�صتقرت 

القلعة عند 148.7 مليون جم يف نهاية عام 2010 مقارنة 
مع 149.1 مليون جم يف نهاية الربع الثالث من العام.

و�صل اإجمايل حقوق امل�صاهمني اإىل 3،322.3 مليون 
جم بن�صبة انخفا�س بلغت 7.8% نتيجة للخ�صائر امل�صجلة 

خلل العام.
وو�صل اإجمايل ديون �صركة القلعة )وذلك بخلف 

ديون �رصكات املجموعة( اإىل 166.1 مليون دوالر 

اأمريكي )962 مليون جم( يف 31 دي�صمرب 2010 بن�صبة 
ديون اإىل راأ�س املال تبلغ 29%، وذلك مقارنة مع 801.0 

مليون جم و22% يف 30 يونيو املا�صي. وجدير بالذكر 
اأن قرو�س القلعة هي يف جمملها قرو�صا طويلة االأجل 

بالدوالر االأمريكي، وترجع هذه الزيادة اإىل ح�صول 
�رصكة القلعة على متويل جديد بقيمة 25 مليون دوالر 

اأمريكي يف عام 2009. وقد دخلت ال�رصكة يف مفاو�صات 
جديدة للح�صول على املزيد من الت�صهيلت االئتمانية 

ملوا�صلة قدرتها على دعم وتعزيز ا�صتثمارات املجموعة. 

املالية املجمعة النتائج 
�صجلت النتائج املالية املجمعة ل�رصكة القلعة �صايف 

خ�صائر بلغ 241.7 مليون دوالر اأمريكي )1،4 مليار 
جم( على اإيرادات بلغت 10.1 مليون دوالر اأمريكي 

)58.4 مليون جم(. وتعك�س هذه االإيرادات ح�صة �رصكة 
القلعة من �صايف خ�صائر االأطراف ذات العلقة والتي 

بلغت 15.2 مليون دوالر اأمريكي )87.8 مليون جم(.  
وتعك�س القوائم املالية املجمعة ل�رصكة القلعة تكاليف 

غري نقدية تبلغ 148.8 مليون دوالر اأمريكي )862 
مليون جم( ويرجع ذلك اإىل تاأثري قرار تخفي�س %100 

من قيمة ا�صتثمار القلعة يف ال�رصكة الوطنية الإنتاج 
الزيت / رايل اإنريجي، و50% من قيمة ا�صتثمارها يف 

ال�رصكة الوطنية للبرتول )نتيجة ال�صتثمارات االأخرية 
يف ال�رصكة الوطنية الإنتاج الزيت / رايل اإنريجي(. هذا 

وت�صري االإدارة اإىل اأن القوائم املالية غري املجمعة هي التي 
تعك�س االأداء املايل للقلعة ب�صورة اأكرث دقة باعتبارها 

�رصكة ا�صتثمار مبا�رص و�رصيك رئي�صي يف ا�صتثمارات 
املجموعة.

العام املايل 2009العام املايل 2010البند
116.071.0مرتبات وحوافز املوظفني 

23.224.5�صفر
اأتعاب اال�صت�صارات واملراجعة واحل�صابات واملنا�صبات العامة 

24.163.0واملوؤمترات 

19.113.4م�رصوفات اأخرى
182.4171.9اإجمايل

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة 
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التزام متوا�سل تجاه مجتمعاتنا

توؤمن �رصكة القلعة اأن موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س 
اأبناء املنطقة تقع عليهم م�صئولية هامة  وامل�صتثمرين من 

وهي بناء م�صتقبل اأف�صل ل�صباب م�رص واملنطقة. 
فمنذ عام 2004 و�صلت م�صاهمات �رصكة القلعة 

لدعم برامج واآليات التنمية االجتماعية وخا�صة املنظومة 
التعليمية اإىل اأكرث من 60 مليون جم، وذلك بخلف 

امل�صاهمات ال�صخ�صية من اأع�صاء جمل�س االإدارة وفريق 
العمل. وميتد هذا االلتزام يف نطاق م�رصوعات كربى 
�رصكات اال�صتثمار املبا�رص يف املنطقة وي�صمل اإتاحة 

فر�س احل�صول على الدرجات العلمية الرفيعة يف م�رص 
وطرح برامج التدريب للعمالة اجلزائرية يف �صناعة 

ال�صودانية عرب  الريفية  االأ�صمنت، وم�صاندة املجتمعات 
اإتاحة برامج التعليم االأ�صا�صي والتدريب املهني.

وتوؤمن �رصكة القلعة اأن تطوير وحت�صني املنظومة 
التعليمية اأمر ياأتي يف مقدمة التحديات التي تواجه 
موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س يف املنطقة، حيث ترى اأن 
تطبيق منهج تعليمي �صامل يوفر املهارات املتنوعة 

واحتياجات ال�صوق املختلفة �صيعزز من قدرة اأبناء 
املنطقة على رفع اإمكانيات قوى العمل االإقليمية 

وامل�صاركة يف بناء اقت�صادات وطنية قادرة على املناف�صة 
عامليًا.

وقد اتخذت �رصكة القلعة عددًا من اخلطوات الثابتة 
تهدف اإىل تطوير وحت�صني املناهج التعليمية املطبقة يف 

املدار�س باملدن والقرى امل�رصية على حد �صواء، وقامت 
خلل 2008 باإن�صاء موؤ�ص�صة تعمل على بناء وتطوير 

املدار�س تركيزًا على ال�رصائح املتو�صطة واالأقل دخًل يف 
امل�رصي. املجتمع 

اأما باكورة مبادرات امل�صئولية االجتماعية ل�رصكة 
القلعة فكانت يف عام 2007 حني قامت ال�رصكة باإن�صاء 

»موؤ�ص�صة القلعة للمنح الدرا�صية«، والتي قامت حتى 
اليوم بتوفري 80 منحة درا�صية للطلب امل�رصيني 

الراغبني يف حتقيق حلمهم واحل�صول على الدرجات 
العلمية الرفيعة مثل املاج�صتري والدكتوراه من اأعرق 

العاملية.  اجلامعات 
وجتدد املوؤ�ص�صة هذه الفر�صة الفريدة اإىل حوايل 

ع�رصين طالبًا وطالبة كل عام ب�رصط واحد وهو العودة اإىل 
م�رص والعمل بهذه الدرجة العلمية بعد التخرج وا�صتكمال 
الربنامج الدرا�صي، �صعيًا لرفع امل�صتوى التناف�صي وتزويد 

ل تدخر �سركة القلعة ول فريق العمل جهدًا اأو ماًل يف �سبيل 
النهو�س بظروف املجتمعات التي ت�ستثمر فيها

م�رص بجيل جديد من اخلربات العاملية يف خمتلف املجاالت. 
وعلى �صعيد اآخر تربعت �رصكة القلعة مببلغ 250 

األف دوالر اأمريكي لتاأ�صي�س »مركز القلعة للخدمات املالية 
باجلامعة االأمريكية بالقاهرة« والذي مت افتتاحه يف نوفمرب 

2006 ليكون اأول مركز من نوعه يف ال�رصق االأو�صط 
متخ�ص�س يف اأن�صطة التدريب املايل والتحليلي. وي�صعى املركز 
الإعداد وجتهيز طلبه للعمل يف جماالت تداول االأوراق املالية 

واإدارة املخاطر وتخ�صي�س االأ�صول ويتطلع مل�صاعدة الطلب 
والباحثني عرب تقدمي املعلومات واخلربات اللزمة لي�صبحوا 

من رواد �صناعة اخلدمات املالية باملنطقة.
جتدر االإ�صارة كذلك اإىل اأن التزام ا�صتثمارات 

و�رصكات القلعة بامل�صاهمة يف تطوير املجتمعات املحيطة 
مب�رصوعاتها ال يقل قيمة اأو اأهمية عن مبادرات القلعة 

نف�صها، وذلك حيث قامت �رصكة �صابينا )اإحدى �رصكات 
القلعة العاملة بقطاع االإنتاج الزراعي يف ال�صودان( 
بتاأ�صي�س �صندوق بقيمة 1.58 مليون دوالر اأمريكي 

يهدف اإىل تطوير البنية االجتماعية يف املناطق املحيطة 
مبدينة كو�صتي بوالية النيل االأبي�س ال�صودانية حيث 

ح�صلت على اأر�س تبلغ م�صاحتها 254 األف فدان 
مبوجب عقد انتفاع ملدة 99 عام. 

واإىل جانب توفري فر�س العمل اجلديدة الأهل املنطقة، 
تقوم �رصكة �صابينا اأي�صاً بطرح برامج التدريب املهني وتطوير 
العملية التعليمية. و�صتقوم �صابينا بتخ�صي�س 395 األف دوالر 

اأمريكي �صنوياً وملدة اأربع �صنوات الإعادة تاأهيل املدار�س وتوفري 
برامج التدريب املهني للمزارعني والعاملني باملجال الزراعي 

هناك، ومت جتديد ثلثة مدار�س بالفعل وجاري العمل حالياً على 
تطوير املدر�صة الرابعة، علماً باأن �رصكة �صابينا �صتقوم بتقدمي 

15% من االأرا�صي التي تتحكم بها و33% من عقود الري 
احلالية للمزارعني املحليني بعد انتهاء عملياتها هناك.

للتكرير  امل�رصية  ال�رصكة  قامت  اآخر  جانب  ومن 
العمل  اأجل  من  املجتمعية  للتنمية  جديد  مكتب  بتاأ�صي�س 
معمل  اأحدث  وهو  بامل�رصوع  املحيطة  املنطقة  �صكان  مع 

ت�صل  ا�صتثمارية  بتكلفة  الكربى  القاهرة  يف  تكرير 
املكتب  اأمريكي. وي�صعى  مليار دوالر   3 اإىلاأكرث من 
املعلومات  وجمع  املتاحة  املهارات  تقييم  اإىل  اجلديد 

يخطط  كما  والتعليم  التدريب  برامج  لتطبيق  اللزمة 
امل�رصوع اجلديد  مع دخول  تدريجيًا  للتو�صع يف خدماته 

التنفيذ. حيز 
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التدريب  برنامج  اإطلق   2009 عام  �صهد  بينما  وذلك 
بالتعاون  للهند�صة  اأ�صيك  �رصكة  بداأته  الذي  اجلامعي 

للم�صاهمة  الربنامج  وي�صعى  ال�صناعة.  حتديث  مركز  مع 
اإتاحة دورة  البطالة يف م�رص عرب  يف مواجهة ق�صية 

التدريب  اأ�صاليب  وت�صمل  اأ�صهر  �صتة  مدتها  تدريبية 
اأ�صيك.  �رصكة  مب�صانع  للعمل  والتاأهيل  والنظري  العملي 

وجنح الربنامج حتى اليوم يف تدريب 40 فني ومت 
املختلفة. اأ�صيك  �رصكة  مب�رصوعات  تعيينهم 

غني عن القول اأن الكثري من اأبناء جمتمعاتنا 

يعي�صون حياة �صعبة تفتقر اإىل وجود البنية التعليمية 
وال�صحية واالجتماعية ال�صاحلة نتيجة لقرون متتالية من 

حقب اال�صتعمار واالإمربيالية والديكتاتورية واحلروب 
االأهلية التي نه�صت اأرجاء املنطقة بالكامل. 

ونحن يف �رصكة القلعة نوؤمن بحق كل فرد يف 
احل�صول على حياة كرمية ينعم فيها باحلق يف الغذاء 

واملاء النظيف والتعليم اجليد، ونثق يف قدرتنا على توفري 
هذه املعايري يف كافة املجتمعات التي نعمل فيها واحدًا 

االآخر. تلو 
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تقرير مراقب الح�سابات
Citadel Capital اإلى ال�شادة / م�شاهمي �شركة القلعة لالإ�شت�شارات المالية

تقرير عن القوائم المالية
راجعنا القوائم المالية الم�شتقلة المرفقة ل�شركة القلعة لالإ�شت�شارات المالية Citadel Capital �شركة م�شاهمة م�شرية- والمتمثلة في الميزانية في 31 دي�شمبر 2010 وكذا 

قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن ال�شنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخ�ش لل�شيا�شات المحا�شبية الهامة وغيرها من الإي�شاحات.

م�سئولية الإدارة عن القوائم المالية
هذه القوائم المالية م�شئولية اإدارة ال�شركة ، فالإدارة م�شئولة عن اإعداد وعر�ش القوائم المالية عر�شًا عادًل ووا�شحًا وفقًا لمعايير المحا�شبة الم�شرية وفي �شوء 
القوانين الم�شرية ال�شارية ، وتت�شمن م�شئولية الإدارة ت�شميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات �شلة باإعداد وعر�ش قوائم مالية عر�شًا عادًل ووا�شحًا 
خالية من اأية تحريفات هامة وموؤثرة �شواء ناتجة عن الغ�ش اأو الخطاأ ، كما تت�شمن هذه الم�شئولية اإختيار ال�شيا�شات المحا�شبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات 

المحا�شبية المالئمة للظروف.

م�سئولية مراقب الح�سابات
القوانين  وفي �شوء  الم�شرية  المراجعة  لمعايير  وفقا  تمت مراجعتنا  وقد  لها.  المالية في �شوء مراجعتنا  القوائم  الراأي على هذه  اإبداء  في  م�شئوليتنا  تنح�شر 
الم�شرية ال�شارية. وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات ال�شلوك المهني وتخطيط واأداء المراجعة للح�شول على تاأكد منا�شب باأن القوائم المالية خالية 

من اأية تحريفات هامة وموؤثرة. 

وتت�شمن اأعمال المراجعة اأداء اإجراءات للح�شول على اأدلة مراجعة ب�شاأن القيم والإف�شاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اإختيارها على الحكم 
المهني للمراقب وي�شمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والموؤثر في القوائم المالية �شواء الناتج عن الغ�ش اأو الخطاأ. ولدى تقييم هذه المخاطر ي�شع المراقب في 
اإعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�شلة بقيام المن�شاأة باإعداد القوائم المالية والعر�ش العادل والوا�شح لها وذلك لت�شميم اإجراءات مراجعة منا�شبة للظروف ولكن 
لي�ش بغر�ش اإبداء راأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المن�شاأة. وت�شمل عملية المراجعة اأي�شا تقييم مدى مالئمة ال�شيا�شات المحا�شبية والتقديرات المحا�شبية 

الهامة التي اأعدت بمعرفة الإدارة وكذا �شالمة العر�ش الذي قدمت به القوائم المالية.
واإننا نرى اأن اأدلة المراجعة التي قمنا بالح�شول عليها كافية ومنا�شبة وتعد اأ�شا�شا منا�شبا لإبداء راأينا على القوائم المالية.

الراأي 
المالية لالإ�شت�شارات  القلعة  ل�شركة  المالي  المركز  عن   ، الهامة  جوانبها  جميع  في   ، وو�شوح  بعدالة  تعبر  اأعاله  اإليها  الم�شار  المالية  القوائم  اأن  راأينا   ومن 

Citadel Capital في 31 دي�شمبر 2010 ، وعن اأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن ال�شنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحا�شبة الم�شرية 

وفي �شوء القوانين واللوائح الم�شرية ذات العالقة باإعداد هذه القوائم المالية.

فقرة توجيه الإنتباه
مع عدم اإعتبار ذلك تحفظًا ، وكما هو وارد بالإي�شاح رقم )30( من الإي�شاحات المتممة للقوائم المالية ، لم تتوافر بعد لدي اإدارة ال�شركة المعلومات التي تمكنها 
من الإف�شاح عن تاأثير الأحداث الالحقة لتاريخ الميزانية علي قيم بع�ش الأ�شول والإلتزامات ونتائج الأعمال خالل الفترات المالية القادمة ، حيث قد تختلف تلك 
القيم والنتائج جوهريًا في الفترات القادمة اإذا ما توافرت لدي اإدارة ال�شركة موؤ�شرات ودللت موثوقًا بها وبما يمكنها من تحديد مدي وحجم الأحداث الالحقة 

لتاريخ الميزانية علي قيم الأ�شول والإلتزامات .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
تم�شك ال�شركة ح�شابات مالية منتظمة تت�شمن كل ما ن�ش القانون ونظام ال�شركة على وجوب اإثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك 

الح�شابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجل�ش الإدارة المعد وفقًا لمتطلبات القانون رقم (159) ل�شنة 1981 ولئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر ال�شركة وذلك 
في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

حازم ح�شن
�شجل مراقبي ح�شابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )8(

KPMG حازم ح�شن

القاهرة فى 26 مايو 2011



95�شركة القلعة   التقرير ال�شنوي لعام 2010

النتائج المالية

الميزانية الم�ستقلة فى 31 دي�سمبر 2010
31/12/2009
جنيه م�سرى

31/12/2010
جنيه م�سرى

اإي�ساح
رقم

الأ�سول املتداولة 
  248 428 433   148 664 361 )4( النقدية وما يف حكمها
  611 136 362   419 990 782 )5( امل�شتحق على الأطراف ذات العالقة )بال�شافى(

  17 194 821   9 858 234 )6( اأر�شدة مدينة اأخرى
  876 759 616   578 513 377 اإجماىل الأ�سول املتداولة 

الإلتزامات املتداولة
  305 128 943   705 947 717 )7( امل�شتحق لالأطراف ذات العالقة

-   96 194 363 )17( اجلزء امل�شتحق خالل عام من القرو�ش طويلة الأجل
  39 923 273   38 423 716 )8( اأر�شدة دائنة اأخرى
  14 312 225   187 868 554 )9( خم�ش�ش مطالبات متوقعة

  359 364 441  1 028 434 350 اإجماىل الإلتزامات املتداولة
  517 395 175  ) 449 920 973( )نق�ش( زيادة الأ�شول املتداولة عن الإلتزامات املتداولة

الأ�سول غري املتداولة
  30 685 943   26 391 801 )10( اإ�شتثمارات مالية متاحة للبيع 

 2 351 676 028  2 698 128 505 )11( اإ�شتثمارات مالية يف �شركات تابعة و�شقيقة )بال�شافى(
 1 026 582 003  1 495 461 469 )12( مدفوعات حتت ح�شاب اإ�شتثمارات )بال�شافى(

  83 901 410   31 686 691 )13( اأ�شول ثابتة )بال�شافى(
  400 679 647   384 588 746 )14( اإ�شتثمارات اأخرى

   687 237   1 718 309 )15( ال�شريبة املوؤجلة
 3 894 212 268  4 637 975 521 اإجماىل الأ�سول غري املتداولة 
 4 411 607 443  4 188 054 548 اإجمايل الإ�ستثمار 

ويتم متويله على النحو التاىل:
حقوق امللكية

 3 308 125 000  3 308 125 000 )16( راأ�ش املال امل�شدر واملدفوع 
  79 011 015   89 578 478 )10-3( اإحتياطى قانونى

 ) 16 882 076( - )17( اإحتياطى تغطية خماطر عقود مبادلة �شعر الفائدة
  22 145 027   222 926 816 اأرباح حمتجزة

 3 392 398 966  3 620 630 294
  211 349 252  ) 298 325 013( �شافى )خ�شائر( اأرباح العام

 3 603 748 218  3 322 305 281 اإجماىل حقوق امللكية 

الإلتزامات غري املتداولة
  807 859 225   865 749 267 )17( قرو�ش طويلة الأجل
  807 859 225   865 749 267 اإجماىل الإلتزامات غري املتداولة

 4 411 607 443  4 188 054 548 اإجماىل متويل راأ�س املال العامل والأ�سول غري املتداولة

رئي�ش القطاع المالى وع�شو مجل�ش الإدارة
اأحمد ال�سامى

الع�شو المنتدب
ه�سام ح�سين الخازندار

رئي�ش مجل�ش الإدارة
اأحمد محمد ح�سنين هيكل

الإي�شاحات المرافقة من �شفحة 99 اإلى �شفحة 112 تعتبر جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية وتقراأ معها.
تقرير مراقب الح�شابات “مرفق”

�سركة القلعة للإ�ست�سارات المالية Citadel Capital )�سركة م�ساهمة م�سرية(
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النتائج المالية

عن ال�سنة املالية املنتهية فى اإي�ساح  رقم
2009/12/31
جنيه م�سرى

2010/12/31
جنيه م�سرى

  103 652 826   100 535 438 )1-23( اأتعاب اإ�شت�شارات
  240 459 012 - )3-23( اإيراد توزيعات

  45 877 586   28 218 226 )18( اأرباح بيع اإ�شتثمارات مالية 
  48 921 813   55 914 561 )4-23( اإيرادات ت�شغيلية اأخرى

  438 911 237   184 668 225 اإجماىل اإيرادات الن�ساط
 )195 382 980(  )182 416 564( )25( م�شروفات اإدارية وعمومية

 )8 673 210(  )8 621 373( )13( اإهالك اأ�شول ثابتة 
-   10 200 000 )5-23( اأرباح بيع اأ�شول ثابتة

 )20 694 627(  )115 675 532( )20( الإ�شمحالل فى قيمة الأ�شول
 )3 100 000(  )173 556 329( )9( خم�ش�ش مطالبات متوقعة

  211 060 420  )285 401 573( �سايف )خ�سائر( اأرباح الن�ساط
 )791 537(  )13 288 209( )19( تكلفة التمويل )بال�شافى(

  210 268 883  )298 689 782( �سايف )اخل�سائر( الأرباح قبل ال�سرائب
-  )666 303( )22( �شريبة الدخل

  1 080 369   1 031 072 )15( ال�شريبة املوؤجلة
  211 349 252  )298 325 013( �سايف )خ�سائر( اأرباح العام

 0.34 )0.45(     )21( ن�سيب ال�سهم فى )اخل�سائر( الأرباح

الإي�شاحات املرافقة من �شفحة 99 اإىل �شفحة 112 تعترب جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

قائمة الدخل الم�ستقلة عن ال�سنة المالية المنتهية فى 31 دي�سمبر 2010 
�سركة القلعة للإ�ست�سارات المالية Citadel Capital )�سركة م�ساهمة م�سرية(
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النتائج المالية

ىل
جما

الإ
رى

�س
ه م

جني

باح
أر يف ا

�سا
عام

( ال
ئر

�سا
)خ

رى
�س

ه م
جني

جزة
حمت

اح 
اأرب

رى
�س

ه م
جني

طر 
خما

ية 
غط

ى ت
اط

حتي
إ ا

دة
فائ

ر ال
�سع

لة 
باد

د م
قو

ع
رى

�س
ه م

جني
نى

انو
ى ق

اط
حتي

اإ
رى

�س
ه م

جني
وع

دف
وامل

در 
�س

ل امل
املا

�س 
راأ

رى
�س

ه م
جني

قم
ح ر

�سا
اإي

 2 
84

7 6
01

 87
3

  2
3 3

10
 55

5
-

     
   )

 3 
55

4 1
69

(
  7

7 8
45

 48
7

 2 
75

0 0
00

 00
0

20
08

رب 
�سم

 دي
31

فى 
يد 

�س
لر

ا
-

 ) 
23

 31
0 5

55
(

  2
2 1

45
 02

7
-

  1
 16

5 5
28

-
)1

0-
3(

20
08

ام 
ح ع

ربا
ع اأ

وزي
ت

  5
58

 12
5 0

00
-

-
-

-
  5

58
 12

5 0
00

 )1
6(

شدر
مل�

ل ا
املا

�ش 
ة راأ

ياد
د ز

شدا
�

 ) 
13

 32
7 9

07
(

-
-

     
   )

 13
 32

7 9
07

(
-

-
)1

7(
ئدة

لفا
ر ا

�شع
لة 

باد
د م

عقو
طر 

خما
ية 

غط
ى ت

اط
حتي

اإ
  2

11
 34

9 2
52

  2
11

 34
9 2

52
-

-
-

-
20

09
ام 

ح ع
ربا

ى اأ
شاف

�
 3 

60
3 7

48
 21

8
  2

11
 34

9 2
52

  2
2 1

45
 02

7
     

   )
 16

 88
2 0

76
(

  7
9 0

11
 01

5
 3 

30
8 1

25
 00

0
20

09
رب 

�سم
 دي

31
فى 

يد 
�س

لر
ا

-
 ) 

21
1 3

49
 25

2(
  2

00
 78

1 7
89

-
  1

0 5
67

 46
3

-
)1

0-
3(

 20
09

ام 
ح ع

ربا
ع اأ

وزي
ت

  1
6 8

82
 07

6
-

-
     

     
16

 88
2 0

76
-

-
)1

7(
خل

الد
مة 

قائ
دة ل

فائ
ر ال

�شع
دلة 

مبا
ود 

 عق
طر

خما
طية 

ى تغ
ياط

اإحت
يل 

حتو
 ) 

29
8 3

25
 01

3(
 ) 

29
8 3

25
 01

3(
-

-
-

-
20

10
ام 

ر ع
شائ

خ�
فى 

�شا
 3 

32
2 3

05
 28

1
 ) 2

98
 32

5 0
13

(
  2

22
 92

6 8
16

-
  8

9 5
78

 47
8

 3 
30

8 1
25

 00
0

20
10

رب 
�سم

 دي
31

فى 
يد 

�س
لر

ا

ها.
 مع

قراأ
ة وت

الي
م امل

وائ
الق

ذه 
ن ه

اأ م
جز

ل يت
ءًا 

جز
رب 

تعت
 11

ة 2
فح

 �ش
اإىل

 99
حة 

�شف
من 

قة 
راف

ت امل
حا

�شا
الإي

 20
10

بر 
�سم

دي
 31

فى 
ية 

نته
الم

ية 
مال

ة ال
�سن

ن ال
ة ع

تقل
م�س

ة ال
لكي

الم
وق 

حق
في 

ير 
لتغ

ة ا
ئم

قا
ية(

�سر
ة م

هم
�سا

ة م
رك

)�س
 C

ita
de

l C
ap

ita
l ة

الي
لم

ت ا
ارا

ت�س
لإ�س

ة ل
قلع

ة ال
رك

�س



�شركة القلعة   التقرير ال�شنوي لعام 2010 98

النتائج المالية

قائمة التدفقات النقدية الم�ستقلة عن ال�سنة المالية المنتهية فى 31 دي�سمبر 2010 
عن ال�سنة املالية املنتهية فى

2009/12/31
جنيه م�سرى

2010/12/31
جنيه م�سرى

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل 
  210 268 883  ) 298 689 782( �شافى )اخل�شائر( الأرباح  قبل ال�شرائب

ت�سويات ملطابقة �سايف )اخل�سائر( الأرباح ل�سايف الأموال املتاحة من اأن�سطة الت�سغيل :
  8 673 210   8 621 373 اإهالك اأ�شول ثابتة 

 )3 954 480(   20 138 605 فروق تقييم عملة غري حمققة
 )45 036 600(  )25 815 740( اأرباح بيع اإ�شتثمارات مالية فى �شركات تابعة و�شقيقة

 ) 840 986(  )2 402 486( اأرباح بيع اإ�شتثمارات مالية متاحة للبيع
  3 100 000   173 556 329 خم�ش�ش مطالبات متوقعة

 ) 329 961(  )35 052 058( فوائد دائنة
  20 694 627   115 675 532 الإ�شمحالل فى قيمة الأ�شول

-  )10 200 000( اأرباح بيع اأ�شول ثابتة
-   16 882 076 اإحتياطى تغطية خماطر عقود مبادلة �شعر الفائدة

  192 574 693  ) 37 286 151( )خ�سائر( اأرباح الت�سغيل قبل التغري فى الأ�سول والإلتزامات املتداولة
)الزيادة( النق�س فى الأ�سول

 )108 661 959(  ) 11 952 271( امل�شتحق على الأطراف ذات العالقة
 )2 704 531(   14 195 641 اأر�شدة مدينة اأخرى

الزيادة )النق�س( يف الإلتزامات
  167 085 561   400 818 774 امل�شتحق لالأطراف ذات العالقة

  15 209 197  )2 165 860( اأر�شدة دائنة اأخرى
  263 502 961   363 610 133 �سايف النقدية املتاحة من اأن�سطة الت�سغيل

التدفقات النقدية من اأن�سطة الإ�ستثمار 
 )13 856 925(  ) 590 702( مدفوعات ل�شراء اأ�شول ثابتة 

-  )1 800 000( عمولت مدفوعة عن بيع اأ�شول ثابتة 
 )309 239 788(  )611 651 090( مدفوعات حتت ح�شاب �شراء اإ�شتثمارات

 )3 035 195(  )39 222 500( مدفوعات ل�شراء اإ�شتثمارات مالية يف �شركات تابعة و�شقيقة
  31 395 640   29 434 477 متح�شالت من بيع اإ�شتثمارات مالية يف �شركات تابعة و�شقيقة
  10 580 585   6 696 628 متح�شالت من بيع اإ�شتثمارات مالية متاحة للبيع

 )400 349 686(   47 058 265 متح�شالت من / مدفوعات اإىل اإ�شتثمارات اأخرى
 )684 505 369(  )570 074 922( �سايف النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة الإ�ستثمار 

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل 
  558 125 000 - متح�شالت من �شداد راأ�ش املال امل�شدر

 ) 145 545( - توزيعات اأرباح مدفوعة
 )2 793 095(   106 700 717 متح�شالت من / مدفوعات اإىل قرو�ش بنكية

 )11 449 331( - مدفوعات ل�شداد عقود مبادلة �شعر الفائدة
  543 737 029   106 700 717 �سايف النقدية املتاحة من اأن�سطة التمويل 

  122 734 621  )99 764 072( �شافى التغري فى النقدية وما يف حكمها خالل العام
  125 693 812   248 428 433 النقدية وما يف حكمها اأول العام
  248 428 433   148 664 361 النقدية وما يف حكمها اآخر العام

الإي�شاحات املرافقة من �شفحة 99 اإىل �شفحة 112 تعترب جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

�سركة القلعة للإ�ست�سارات المالية Citadel Capital )�سركة م�ساهمة م�سرية(
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الإي�شاحات المتممة للقوائم المالية الم�شتقلة عن ال�شنة المالية المنتهية فى 31 دي�شمبر 2010 

 الإي�ساحات المتممة للقوائم المالية الم�ستقلة
عن ال�سنة المالية المنتهية فى 31 دي�سمبر 2010 

نبذة عن ال�سركة  -1
تاأ�ش�شت �شركة القلعة لالإ�شت�شارات المالية - �شركة م�شاهمة م�شرية - طبقًا لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية م�شر العربية ووفقًا لأحكام القانون   
رقم 159 ل�شنة 1981 ولئحته التنفيذية وقد تم قيد ال�شركة في ال�شجل التجاري بالجيزة تحت رقم 11121 بتاريخ 11 اأبريل 2004 ، ويتمثل غر�ش ال�شركة 

فيما يلي:
تقديم الإ�شت�شارات في المجالت المالية والتمويلية لل�شركات علي اإختالف اأنواعها واإعداد وتقديم درا�شات الجدوى الإقت�شادية والهند�شية والتكنولوجية   •
والت�شويقية والمالية والإدارية وترتيبات عقود الإقترا�ش ودرا�شات التمويل للم�شروعات ب�شفة عامة بالإ�شافة لإعداد وتقديم الدرا�شات والإ�شت�شارات ب�شاأن 

الترويج للم�شروعات وتقديم الدعم الفني الالزم في هذا ال�شاأن فيما عدا الإ�شت�شارات القانونية.
الوكالة عن ال�شركات والم�شروعات في عمليات التفاو�ش والتعاقد بمختلف اأنواعها ومراحلها وبوجه خا�ش مفاو�شات عقود الإدارة والم�شاركة والمعونة   •

الفنية.
اإدارة وتنفيذ واإعادة تاأهيل وهيكلة الم�شروعات.  •

اأ�س�س اإعداد القوائم المالية  -2
الإلتزام بالمعايير المحا�سبية والقوانين  1-2

يتم اإعداد القوائم المالية طبقًا لمعايير المحا�شبة الم�شرية وفى �شوء القوانين واللوائح الم�شرية ذات العالقة.

اأ�س�س القيا�س  2-2
اأُعدت القوائم المالية على اأ�شا�ش التكلفة التاريخية ، فيما عدا الأ�شول والإلتزامات التالية التي تم اإثباتها بالقيمة العادلة والتي تتمثل فيما يلي :

الأ�شول والإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.  -
م�شتقات الأدوات المالية )عقود مبادلة �شعر الفائدة(.  -

عملة التعامل وعملة العر�س  3-2
تم عر�ش القوائم المالية بالجنيه الم�شرى والذي يمثل عملة التعامل لل�شركة ، وجميع البيانات المالية المعرو�شة بالجنيه الم�شرى.

اإ�ستخدام التقديرات والحكم ال�سخ�سي  4-2
اإن اإعداد القوائم المالية طبقًا لمعايير المحا�شبة الم�شرية يتطلب من الإدارة اإ�شتخدام الحكم ال�شخ�شي وعمل تقديرات واإفترا�شات قد توؤثر على 

تطبيق ال�شيا�شات وقيم الأ�شول والإلتزامات وكذلك الإيرادات والم�شروفات.
وتعتمد هذه التقديرات والإفترا�شات المتعلقة بها علي الخبرة التاريخية وعوامل اأخرى متنوعة تراها اإدارة ال�شركة معقولة فى ظل الظروف والأحداث 

الجارية ، حيث يتم بناءًا عليها تحديد القيم الدفترية لالأ�شول والإلتزامات وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات والإفترا�شات ب�شفة م�شتمرة ويتم الإعتراف باأي فروق في التقديرات المحا�شبية في الفترة التي تم فيها تغيير 
تلك التقديرات ، واإذا كانت هذه الفروق توؤثر على الفترة التي تم فيها التغيير والفترات الم�شتقبلية ، عندئذ تدرج هذه الفروق فى الفترة التي تم 

فيها التعديل والفترات الم�شتقبلية.
وفيما يلى اأهم البنود والإي�شاحات الم�شتخدم فيها هذه التقديرات والحكم ال�شخ�شي:

اإي�شاح رقم )11(  قيا�ش القيمة الإ�شتردادية من الإ�شتثمارات في ال�شركات التابعة وال�شقيقة.  •
اإي�شاح رقم )15( اإثبات ال�شريبة الموؤجلة.  •

اإي�شاح رقم )9( المخ�ش�شات.  •

القوائم المالية المجمعة  5-2
” والمادة رقم )188( من  “ القوائم المالية المجمعة والم�شتقلة  يوجد لدى ال�شركة �شركات تابعة وطبقًا لمعيار المحا�شبة الم�شرى رقم )17( 
الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات رقم )159( ل�شنة 1981 ُتعد ال�شركة قوائم مالية مجمعة للمجموعة حيث ي�شتوجب الأمر الرجوع اإليها للح�شول 

على تفهم للمركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للمجموعة ككل.

�سركة القلعة للإ�ست�سارات المالية Citadel Capital )�سركة م�ساهمة م�سرية(
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الإي�شاحات المتممة للقوائم المالية الم�شتقلة عن ال�شنة المالية المنتهية فى 31 دي�شمبر 2010 

اأهم ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة  -3
تقوم ال�شركة بتطبيق ال�شيا�شات المحا�شبية الآتية بثبات وهى تتفق مع تلك المطبقة في جميع الفترات المعرو�شة.

ترجمة المعاملت بالعملت الأجنبية   1-3
تم�شك ال�شركة ح�شاباتها بالجنيه الم�شرى ، ويتم اإثبات المعامالت بالعمالت الأجنبية بالدفاتر على اأ�شا�ش ال�شعر ال�شائد للعمالت الأجنبية وقت 
اإثبات المعاملة ، ويتم ترجمة اأر�شدة الأ�شول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية فى تاريخ الميزانية على اأ�شا�ش الأ�شعار ال�شائدة 

للعمالت الأجنبية في ذلك التاريخ. وتدرج فروق العملة الناتجة عن الترجمة في تاريخ الميزانية بقائمة الدخل. 

الأ�سول الثابتة واإهلكاتها  2-3
تظهر الأ�شول الثابتة بتكلفتها التاريخية مخ�شومًا منها مجمع الإهالك واأي اإ�شمحالل فى قيمتها اإي�شاح رقم )3-6( ، ويتم اإهالك الأ�شول الثابتة 
القابلة لالإهالك بطريقة الق�شط الثابت وتحميله على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر الإنتاجي المقدر لكل نوع من اأنواع الأ�شول ، وفيما يلى بيان 

بالعمر الإنتاجي المقدر لكل نوع من الأ�شول لغر�ش اإحت�شاب الإهالك:-
العمر الإنتاجي المقدرنوع الأ�سل

20 �شنةمباني واإن�شاءات
2-3 �شنواتاأجهزة حا�شب اآلي

4 �شنواتاأثاث ومفرو�شات واأجهزة كهربائية ومعدات
4 �شنوات�شيارات 

يتم الإعتراف بتكلفة اإحالل اأحد مكونات الأ�شل �شمن تكلفة الأ�شل بعد اإ�شتبعاد تكلفة ذلك المكون عند تكبد ال�شركة لتلك التكلفة وذلك اإذا ما كان 
من المحتمل تدفق منافع اإقت�شادية م�شتقبلية لل�شركة نتيجة هذا الإحالل ب�شرط اإمكانية قيا�ش تكلفته بدرجة عالية من الدقة ، كما يتم ر�شملة النفقات 

الالحقة التي توؤدي الى زيادة المزايا الإقت�شادية الم�شتقبلية لالأ�شول. ويتم اإثبات جميع النفقات الأخرى بقائمة الدخل كم�شروف عند تحملها. 

الم�سروعات تحت التنفيذ  3-3
يتم اإثبات الم�شروعات تحت التنفيذ بالتكلفة ، وتت�شمن التكلفة كافة التكاليف المتعلقة مبا�شرة والالزمة لتجهيز الأ�شل اإلى الحالة التى يتم ت�شغيله 
بها وفى الغر�ش الذي اأقتنى من اأجله. ويتم تحويل الم�شروعات تحت التنفيذ اإلى بند الأ�شول الثابتة عندما يتم الإنتهاء منها وتكون متاحة للغر�ش 

التي اأقتنيت من اأجله.

الأرباح والخ�سائر من اإ�ستبعاد اأ�سول ثابتة  4-3
اإ�شتبعاد اأ�شل من الأ�شول الثابتة بمقارنة �شافى عائد الإ�شتبعاد لهذا الأ�شل ب�شافى قيمته الدفترية  اأو الخ�شائر الناتجة من  يتم تحديد الأرباح 

وتدرج الأرباح اأو الخ�شائر الناتجة من الإ�شتبعاد بقائمة الدخل.

الإ�ستثمارات  5-3
الإ�شتثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  1-5-3

اأو اإذا  اأنها اإ�شتثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل اإذا تم اإقتنائها بغر�ش المتاجرة  يتم ت�شنيف الإ�شتثمارات على 
كانت ال�شركة تدير تلك الإ�شتثمارات وتتخذ قرارات بيعها و�شرائها بناءًا على قيمتها العادلة. يتم اإثبات التكاليف المتعلقة باإقتناء تلك 
الإ�شتثمارات فى قائمة الدخل. تقا�ش تلك الإ�شتثمارات بالقيمة العادلة وتثبت فروق التغيير فى قيمتها فى قائمة الدخل تحت بند “�شافي 

التغير في القيمة ال�شوقية لالإ�شتثمارات المالية بغر�ش المتاجرة” .

اإ�شتثمارات مالية متاحة للبيع  2-5-3
يتم الإثبات المبدئى لالإ�شتثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة ، وفى تاريخ الميزانية يتم اإدراج التغير فى القيمة العادلة �شواء 
كان ربح اأو خ�شارة �شمن حقوق الملكية مبا�شرة فيما عدا خ�شائر الإ�شمحالل فى قيمة الإ�شتثمار يتم الإعتراف بها فى قائمة الدخل ، 
وفى حالة اإ�شتبعاد الإ�شتثمار يتم اإدراج الأرباح اأو الخ�شائر المجمعة والتى �شبق الإعتراف بها مبا�شرة فى حقوق الملكية فى قائمة الدخل. 
ويتم تحديد القيمة العادلة لالإ�شتثمارات المالية المتاحة للبيع طبقًا ل�شعر التداول فى البور�شة فى �شوق ن�شط فى تاريخ الميزانية ، اأما 

الإ�شتثمارات التى لي�ش لها �شعر تداول فى البور�شة فى �شوق ن�شط فيتم اإثباتها بالتكلفة.

اإ�شتثمارات مالية في �شركات تابعة و�شقيقة  3-5-3
يتم اإثبات الإ�شتثمارات فى ال�شركات التابعة وال�شقيقة بالتكلفة مخ�شوما منها اأى خ�شائر اإ�شمحالل فى قيمتها اإي�شاح رقم )3-6( هذا 
وتقوم ال�شركة بتقييم الإ�شتثمارات الخا�شة بها فى تاريخ الميزانية ، وفى حالة اإ�شمحالل القيمة القابلة لالإ�شترداد لالإ�شتثمار عن قيمته 

الدفترية يتم تخفيـ�ش القيمة الدفترية لهذا الإ�شتثمار بقيمـة خ�شائر الإ�شمحالل وتحميله على قائمة الدخل.
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الإ�سمحلل فى قيمة الأ�سول  6-3
الأ�شول المالية  1-6-3

التدفقات  تاأثير �شلبي على  له  اأكثر  اأو  اأن هناك حدث  اإلى  اإذا كان هناك دليل مو�شوعى ي�شير  المالي م�شمحاًل  اإعتبار الأ�شل  يتم   •
النقدية الم�شتقبلية المقدرة من اإ�شتخدام الأ�شل ، ويتم قيا�ش خ�شارة الإ�شمحالل المتعلقة باأ�شل مالي تم اإثباته بالتكلفة الم�شتهلكة 
بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الم�شتقبلية المقدرة باإ�شتخدام �شعر الفائدة الفعلى لالأ�شل. يتم قيا�ش 

خ�شائر الإ�شمحالل المتعلقة باأ�شل مالي متاح للبيع باإ�شتخدام القيمة العادلة ال�شائدة.
يتم اإجراء اإختبار الإ�شمحالل لالأ�شول المالية الهامة بذاتها على م�شتوى كل اأ�شل ب�شفة م�شتقلة. وبالن�شبة لالأ�شول المالية الأخرى   •
في  ت�شترك  التي  المجموعات  م�شتوى  على  المتبقية  المالية  لالأ�شول  كل مجموعة  م�شتوى  على  الإ�شمحالل  اإختبار  اإجراء  يتم  فاإنه 

خ�شائ�ش خطر الإئتمان.
يتم الإعتراف بكافة خ�شائر الإ�شمحالل في قائمة الدخل ، هذا ويتم تحويل الخ�شائر المجمعة المتعلقة باأ�شل مالي متاح للبيع المثبتة   

م�شبقًا �شمن حقوق الملكية اإلى قائمة الدخل.
الإ�شمحالل.  بخ�شائر  الإعتراف  بعد  وقع  الإلغاء بطريقة مو�شوعية لحدث  يمكن ربط هذا  كان  اإذا  الإ�شمحالل  اإلغاء خ�شائر  يتم   •
الأ�شول المالية التى تقا�ش بالتكلفة الم�شتهلكة والأ�شول المالية التى تعتبر اأداة مديونية يتم الإعتراف بالإلغاء فى قائمة الدخل . يتم 

الإعتراف باإلغاء خ�شائر الإ�شمحالل لالأ�شول المالية المتاحة للبيع والتي تعتبر اأداة حقوق ملكية مبا�شرة بحقوق الملكية.

الأ�شول غير المالية  2-6-3
تتم مراجعة القيم الدفترية لالأ�شول غير المالية لل�شركة بخالف الأ�شول ال�شريبية الموؤجلة فى تاريخ كل ميزانية لتحديد ما اإذا كان 

هناك موؤ�شر لالإ�شمحالل. 
يتم الإعتراف بخ�شارة الإ�شمحالل اإذا كانت القيمة الدفترية لالأ�شل اأو وحدته المولدة للنقد تزيد عن قيمته الإ�شتردادية. تتمثل الوحدة 
المولدة للنقد فى اأ�شغر مجموعة يمكن تحديدها من الأ�شول التى تولد تدفقات نقدية داخلة وتكون م�شتقلة ب�شكل كبير عن التدفقات 

النقدية الداخلة من غيرها من الأ�شول اأو مجموعات الأ�شول. يتم الإعتراف بخ�شائر الإ�شمحالل فى قائمة الدخل.
تتمثل القيمة الإ�شتردادية لالأ�شل اأو للوحدة المولدة للنقد فى قيمته الإ�شتخدامية اأو قيمته العادلة ناق�شًا تكاليف البيع اأيهما اأكبر .

موؤ�شرات  وجود  حالة  وفى  الميزانية.  تاريخ  فى  الأخرى  لالأ�شول  ال�شابقة  الفترات  فى  بها  المعترف  الإ�شمحالل  خ�شائر  مراجعة  يتم 
لإنخفا�ش الخ�شارة اأو عدم وجودها يتم عك�ش اأثر خ�شائر الإ�شمحالل وذلك فى الحدود التى ل تتجاوز فيها القيمة الدفترية لالأ�شل 

قيمته التى كان �شيتم تحديدها )بعد خ�شم الإهالك( لو لم يتم الإعتراف بخ�شارة الإ�شمحالل.

النقدية وما فى حكمها   7-3
تت�شمن النقدية وما فى حكمها الأر�شدة النقدية بالخزينة والح�شابات الجارية لدى البنوك.

الإقترا�س بفائدة  8-3
يتم الإعتراف بالقرو�ش ذات الفائدة مبدئيًا بالقيمة العادلة مخ�شوما منها تكلفة المعاملة. وبعد الإعتراف المبدئى يتم اإدراج القرو�ش ذات الفائدة 

بالتكلفة الم�شتهلكة مع اإدراج اأى فروق بين التكلفة والقيمة الإ�شتردادية فى قائمة الدخل خالل فترة الإقترا�ش على اأ�شا�ش �شعر الفائدة الفعال.

المخ�س�سات  9 -3
يتم اإثبات المخ�ش�شات عند وجود اإلتزام قانوني قائم اأو م�شتدل عليه نتيجة لحدث في الما�شي ويكون من المتوقع اأن يتطلب تدفق لمنافع اإقت�شادية 
تحديد  يتم  فاإنه  للنقود جوهريًا  الزمنية  القيمة  تاأثير  كان  اإذا  الإلتزام.  لمبلغ  به  موثوق  تقدير  ويمكن عمل  الإلتزام  ل�شداد ذلك  اإ�شتخدامها  يتم 
قيمة المخ�ش�شات بخ�شم التدفقات النقدية الم�شتقبلية المتوقعة ب�شعر خ�شم قبل ال�شريبة يعك�ش التقدير الحالي لل�شوق للقيمة الزمنية للنقود 

والمخاطر المتعلقة بالإلتزام اإذا كان ذلك مالئمًا.
هذا ويتم مراجعة ر�شيد المخ�ش�شات فى تاريخ الميزانية وتعديلها عند ال�شرورة لإظهار اأف�شل تقدير حالى لها.

الإحتياطى القانوني  10-3
ال�شنوية لتكوين الإحتياطى القانونى ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع  اإقتطاع مبلغ يوازى 5% من الأرباح  ين�ش النظام الأ�شا�شى لل�شركة على 

الإحتياطى قدرًا يوازى ن�شف راأ�ش مال ال�شركة الم�شدر، ومتى نق�ش الإحتياطى عن هذا الحد تعين العودة اإلى الإقتطاع.

راأ�س المال  11-3
اإعادة �شراء اأ�شهم راأ�ش المال  1-11-3

التكاليف  كافة  يت�شمن  والذى  ال�شراء  اإعادة  مقابل  الم�شدد  بالمبلغ  الإعتراف  يتم  فاإنه  الم�شدر  المال  راأ�ش  اأ�شهم  �شراء  اإعادة  عند 
المبا�شرة والمتعلقة باإعادة ال�شراء كتخفي�ش لحقوق الملكية وتبوب كاأ�شهم خزينة مخ�شومة من اإجمالى حقوق الملكية.
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توزيعات الأرباح  2-11-3
يتم الإعتراف بتوزيعات الأرباح كاإلتزام فى الفترة التى يتم فيها اإعالن التوزيع.

م�ستقات الأدوات المالية  12-3
يتم  كما  العادلة  بالقيمة  اأوليا  بها  الإعتراف  يتم  الم�شتقات  الفائدة.  اأ�شعار  مخاطر  تعر�شها  لتغطية  المالية  الأدوات  م�شتقات  ال�شركة  ت�شتخدم 

الإعتراف بتكاليف المعاملة ذات العالقة على قائمة الدخل عند تكبدها.
وفى تاريخ الميزانية يتم اإدراج التغيرات فى القيمة العادلة طبقا لما يلى :

التغيرات التى تطراأ على القيمة العادلة لأدوات تغطية مخاطر التدفقات النقدية يتم الإعتراف بها مبا�شرة بحقوق الملكية اإلى المدى الذى يعتبر به 
اأداة التغطية فعالة ويتم الإعتراف بها بقائمة الدخل اإذا اأعتبرت اأداة التغطية غير فعالة.

اأما اإذا اأ�شبحت اأداة التغطية غير قادرة علي الوفاء بمعايير محا�شبة التغطية اأو اإنق�شت مدتها اأو تم بيعها اأو تم الإنتهاء منها اأو تم اإ�شتخدامها ، 
فاإن المحا�شبة عن التغطية يجب اأن تتوقف م�شتقباًل والربح المجمع اأو الخ�شارة المجمعة التي تم اإقرارها م�شبقًا في حقوق الملكية تظل هناك حتي 

يتم اإجراء المعامالت التجارية المقدرة م�شبقا.
وعندما يكون البند الذي تم تغطيته عبارة عن اأ�شل غير مالي فاإن المبلغ الذي تم اإقراره في حقوق الملكية يتم ترحيله اإلي الأ�شل عند اإقراره. وفي 
حالت اأخرى فاإن المبلغ الذى تم اإقراره في حقوق الملكية يتم ترحيله اإلي الربح اأو الخ�شارة عن نف�ش الفترة التي اأثر فيها البند الذى تم تغطيته 

علي الربح اأو الخ�شارة.

الإقرا�س للغير   13-3
يتم الإعتراف بالقرو�ش للغير بالتكلفة مخ�شوما منها اأى خ�شائر اإ�شمحالل فى قيمتها هذا وتقوم ال�شركة بتقييم هذه القرو�ش فى تاريخ الميزانية 
، وفى حالة اإ�شمحالل القيمة القابلة لالإ�شترداد للقر�ش عن قيمته الدفترية يتم تخفيـ�ش القيمة الدفترية لهذا القر�ش بقيمـة خ�شائر الإ�شمحالل 

وتحميله على قائمة الدخل.

الإيرادات  14-3
3-14-1  اأرباح / خ�شائر بيع الإ�شتثمارات

يتم اإثبات الأرباح والخ�شائر الناتجة عن عمليات بيع الإ�شتثمارات المالية والعقارية فى تاريخ حدوث العملية وذلك بالفرق بين التكلفة 
و�شعر البيع مطروحًا منه م�شروفات وعمولت البيع.

3-14-2  توزيعات الأرباح
يتم الإعتراف باإيراد توزيعات الأرباح بقائمة الدخل فى التاريخ الذي ين�شاأ فيه حق لل�شركة فى اإ�شتالم توزيعات اأرباح ال�شركات الم�شتثمر 

فيها والمحققة بعد تاريخ الإقتناء.

3-14-3  اأتعاب الإدارة
يتم اإثبات اأتعاب الإدارة بمجرد تقديم الخدمة.

اأتعاب الإ�شت�شارات  4-14-3
يتم ح�شاب اأتعاب الإ�شت�شارات بن�شب مئوية “محددة طبقًا ل�شروط التعاقد” مع ال�شركات التى تقوم ال�شركة باإدارتها.

الفوائد الدائنة  5-14-3
يتم الإعتراف بالفوائد الدائنة بقائمة الدخل على اأ�شا�ش ن�شبة زمنية اأخذًا فى الإعتبار معدل العائد الم�شتهدف على الأ�شل.

الم�سروفات  15-3
3-15-1   تكلفة الإقترا�ش

يتم تحميل تكلفة الإقترا�ش على قائمة الدخل خالل الفترة التى تتكبد فيها ال�شركة تلك التكلفة باإ�شتخدام طريقة �شعر الفائدة الفعال.

3-15-2  نظام معا�شات العاملين
ت�شاهم ال�شركة فى نظام التاأمينات الإجتماعية الحكومي ل�شالح العاملين بها طبقًا لقانون التاأمينات الإجتماعية ، وبموجب هذا القانون 
، وتحمل هذه  ال�شركة فى قيمة م�شاهمتها فقط  اإلتزام  الأجور ويقت�شر  ثابتة من  بن�شبة  النظام  العمل فى  واأ�شحاب  العاملين  ي�شاهم 

الم�شاهمة على قائمة الدخل طبقًا لأ�شا�ش الإ�شتحقاق.
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3-15-3  �شريبة الدخل
مبا�شرة  الدخل  بقائمة  اإثباتها  ويتم   ، والموؤجلة  الحالية  الدخل  �شريبة  من  كل  العام  خ�شائر  اأو  اأرباح  علي  الدخل  �شريبة  تت�شمن   •

باإ�شتثناء �شريبة الدخل المتعلقة باأحد البنود التى يعترف بها مبا�شرة �شمن حقوق الملكية فيتم اإثباتها �شمن حقوق الملكية.
اإعداد  تاريخ  في  ال�شارية  ال�شريبة  اأ�شعار  باإ�شتخدام  لل�شريبة  الخا�شع  الربح  �شافي  علي  الحالية  الدخل  �شريبة  اإثبات  ويتم  هذا   

الميزانية بالإ�شافة اإلي الفروق ال�شريبية الخا�شة بال�شنوات ال�شابقة.
المحا�شبي وقيمتها طبقًا  والإلتزامات طبقًا لالأ�شا�ش  الأ�شول  بين قيمة  النا�شئة عن فروق موؤقتة  الموؤجلة  بال�شريبة  الإعتراف  يتم   •
لالأ�شا�ش ال�شريبي. هذا ويتم تحديد قيمة الأ�شول والإلتزامات ال�شريبية الموؤجلة فى �شوء الطريقة التى �شيتم بها تحقيق قيم هذه 

الأ�شول اأو �شداد هذه الإلتزامات ، باإ�شتخدام اأ�شعار ال�شريبة ال�شارية في تاريخ اإعداد الميزانية.
في  لل�شريبة  تخ�شع  اأرباح  تحقيق  باإمكانية  قوي  اإحتمال  هناك  يكون  عندما  لل�شركة  الموؤجلة  ال�شريبية  بالأ�شول  الإعتراف  يتم   •
الم�شتقبل يمكن من خاللها الإنتفاع بهذا الأ�شل. ويتم تخفي�ش قيمة الأ�شول ال�شريبية الموؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه 

المنفعة ال�شريبية المتوقعة خالل ال�شنوات التالية.

ربحية ال�سهم  16-3
تعر�ش ال�شركة الن�شيب الأ�شا�شي لل�شهم لأ�شهمها العادية ، ويتم اإحت�شاب الن�شيب الأ�شا�شي لل�شهم بق�شمة الربح اأو الخ�شارة المتعلقة بالم�شاهمين 

عن م�شاهمتهم في الأ�شهم العادية بال�شركة على المتو�شط المرجح لعدد الأ�شهم العادية القائمة خالل العام.

ح�سة العاملين في الأرباح  17-3
ت�شدد ال�شركة ن�شبة 10% من توزيعات الأرباح النقدية كح�شة للعاملين فى الأرباح بما ل يزيد على مجموع الأجور ال�شنوية للعاملين بال�شركة ، ويتم 
الإعتراف بح�شة العاملين فى الأرباح كتوزيعات اأرباح من خالل حقوق الملكية وكاإلتزام خالل الفترة المالية التى قام فيها م�شاهمى ال�شركة باإعتماد 

هذا التوزيع .

النقدية وما في حكمها  -4
2010/12/31
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

565 08468 189نقدية باخلزينة
868 359 277248 475 148ح�شابات جارية لدى البنوك

433 428 361248 664 148الر�سيد

المعاملت غير النقدية
لأغرا�ش اإعداد قائمة التدفقات النقدية تم اإ�شتبعاد اأثر المعامالت الآتية :

مبلغ 894 441 74 جنيه م�شرى من كاًل من مدفوعات ل�شراء اإ�شتثمارات مالية والم�شتحق على الأطراف ذات العالقة )قيمة ما تم تحويله من الح�شابات   •
الجارية لدى الأطراف ذات العالقة اإلى ح�شاب مدفوعات ل�شراء اإ�شتثمارات(.

مبلغ 933 995 81 جنيه م�شرى من كاًل من مدفوعات لإ�شتثمارات اأخرى والم�شتحق على الأطراف ذات العالقة )قيمة ما تم تحويله من الح�شابات الجارية   •
لدى الأطراف ذات العالقة اإلى ح�شاب اإ�شتثمارات اأخرى(.

مبلغ 714 848 397 جنيه م�شرى من كاًل من مدفوعات ل�شراء اإ�شتثمارات فى �شركات تابعة و�شقيقة ومدفوعات تحت ح�شاب �شراء اإ�شتثمارات )قيمة ما   •
تم تحويله كاإ�شتثمار خالل ال�شنة(.

اإ�شتثمارات اأخرى والأر�شدة المدينة الأخرى )قيمة الجزء غير المح�شل من الإ�شتثمارات  مبلغ 054 859 6 جنيه م�شرى من كاًل من متح�شالت من   •
الأخرى(.

مبلغ 656 466 106 جنيه م�شرى من كاًل من متح�شالت من اإ�شتثمارات اأخرى ومدفوعات ل�شراء اإ�شتثمارات مالية )قيمة الإ�شتثمارات التي ح�شلت عليها   •
ال�شركة مقابل جزء من الإ�شتثمارات الأخرى(. 

مبلغ 000 000 87 جنيه م�شرى من كاًل من متح�شالت من بيع اإ�شتثمارات مالية فى �شركات تابعة و�شقيقة ومدفوعات ل�شراء اإ�شتثمارات مالية )قيمة بيع   •
اأ�شهم ال�شركة المتحدة للم�شابك مقابل تحويل اإ�شتثمارات ل�شالح ال�شركة (. 

مبلغ 048 184 20 جنيه م�شرى من كاًل من متح�شالت من الأ�شول الثابتة ومدفوعات ل�شراء اإ�شتثمارات مالية )قيمة الم�شروعات تحت التنفيذ المحولة   •
لإحدى ال�شركات التابعة كاإ�شتثمار(. 

مبلغ 000 000 36 جنيه م�شرى من كاًل من متح�شالت من بيع اأ�شول ثابتة والم�شتحق على الأطراف ذات العالقة )قيمة الأر�ش المباعة لإحدى ال�شركات   •
التابعة من خالل الح�شابات الجارية(. 
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الم�ستحق على الأطراف ذات العلقة  -5
2010/12/31طبيعة املعاملة

جنيه م�سرى
2009/12/31
جنيه م�سرى

اأتعاب اإ�ست�سارات
جنيه م�سرى

متويل
جنيه م�سرى

Mena Home Furnishings Mall4 867 303--4 867 3033 450 513
Falcon Agriculture Investments Ltd.13 620 957--13 620 95713 903 434
* Golden Crescent Investments Ltd.13 695 108--13 695 1086 591 082

Orient Investments Properties Ltd.39 716 159--39 716 15927 177 005
Regional Investments Holding5 088 275--5 088 2756 817 887

* Logria Holding Ltd.31 881 898--31 881 89834 335 141
Mena Glass Ltd.4 315 533--4 315 5333 817 404

Silverstone Capital Investment Ltd.3 066 099--3 066 0991 228 523
300 338 86038 371 6--860 371 6�شركة �شابينا للحلول املتكاملة

Sphinx Glass Ltd.4 634 080--4 634 0804 381 520
022 604 89413 626 14--894 626 14�شركة اأ�شيك لالأ�شمنت

090 902 19958 585 19911 585 11--ال�شركة الوطنية للتنمية والتجارة
287 616 177213 556 177189 556 189--�شركة القلعة القاب�شة لالإ�شتثمارات املالية – منطقة حرة* 

600 207 76831 246 7689 246 9--�شركة اأ�شيك للتعدين )اأ�شكوم(
* Citadel Capital for International Investments Ltd.--66 921 09766 921 097117 668 506

--000 000 00036 000 36--ال�شركة الوطنية لالإ�شتثمار ال�شياحي والعقاري
* Citadel Capital Financing Corp.38 026 774--38 026 774--

Valencia Trading Holding Ltd.8 688 900--8 688 900--
Citadel Capital Transportation Opportunities II Ltd.741 725--741 725--

048 097 36------ال�شركة املتحدة للم�شابك
113 301 2------�شركة القلعة للمنح الدرا�شية*  

475 437 806613 650 502الإجمايل
)113 301 2()024 660 82(الإ�سمحلل فى القيمة* 

362 136 782611 990 419ال�سافى

اإي�شاح رقم )20(  *

اأر�سدة مدينة اأخرى   -6
2010/12/31
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

652 419 6521 419 1تاأمينات لدى الغري
627 252826 777�شلف وعهد

883 785 0471 234دفعات مقدمة – موردين
440 146475 940م�شروفات مدفوعة مقدمًا

690 579547 260غطاء خطاب �شمان
529 139 55812 225 7اأر�شدة مدينة متنوعة 

821 194 23417 858 9الر�سيد

الم�ستحق للأطراف ذات العلقة  -7
2010/12/31
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

 * Citadel Capital Partners Ltd.705 947 717305 128 943

الم�شاهم الرئي�شى بال�شركة بن�شبة %38.99.  *
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اأر�سدة دائنة اأخرى   -8
2010/12/31

جنيه م�سرى 
2009/12/31
جنيه م�سرى

538 440284 518 2م�شلحة ال�شرائب
294 914 60131 280 26م�شروفات م�شتحقة

113 665 8522 274 3فوائد م�شتحقة
727 091 5612 307 3موردين

919 893 9192 893 2دائنو توزيعات �شنوات �شابقة
745 10012 106الهيئة القومية للتاأمني الإجتماعي

937 60 243 42اأر�شدة دائنة متنوعة
273 923 71639 423 38الر�سيد

مخ�س�س مطالبات متوقعة  -9
2010/12/31
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

225 212 22511 312 14ر�شيد املخ�ش�ش اأول العام
000 100 3293 556 173املكون خالل العام

225 312 55414 868 187الر�سيد

تمثل هذه المخ�ش�شات مطالبات متوقعة من اإحدى الجهات فيما يتعلق باأن�شطة ال�شركة ، لم يتم الإف�شاح عن المعلومات المعتادة حول المخ�ش�شات وفقًا 
لمعايير المحا�شبة نظرًا لأن الإدارة تعتقد باأن قيامها بذلك قد ِيوؤثر ب�شدة على نتائج المفاو�شات مع تلك الجهات ، وتقوم الإدارة بمراجعة تلك المخ�ش�شات 

دوريًا ويعدل مبلغ المخ�ش�ش وفقًا لآخر التطورات والمناق�شات مع تلك الجهات.

اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع   -10
2010/12/31
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

479 47917 17ال�شركة العربية ال�شوي�شرية – اأ�شيك
396 39643 43ال�شركة احلديثة للمواد العازلة 

Horus Private Equity Fund II10 360 12614 654 268
Horus Private Equity Fund III15 970 80015 970 800

943 685 80130 391 26الر�سيد
تتمثل الإ�شتثمارات المالية المتاحة للبيع في اإ�شتثمارات غير مقيدة ببور�شة الأوراق المالية.  

اإ�ستثمارات مالية في �سركات تابعة و�سقيقة  -11
ن�سبة 

امل�ساهمة
%

2010/12/31
جنيه م�سرى

ن�سبة امل�ساهمة
%

2009/12/31
جنيه م�سرى

587 170 58749.50668 170 44.47668ال�شركة الوطنية للتنمية والتجارة
999 687 76244.64163 051 39.22183�شركة اأ�شيك للتعدين )اأ�شكوم(

547 352 345 54799.991 352 345 99.991�شركة القلعة القاب�شة لالإ�شتثمارات املالية – منطقة حرة
040 459 04049.29174 699 29.29103ال�شركة املتحدة للم�شابك

Citadel Capital for International Investments Ltd.100397 854 5691005 855
 * Citadel Capital – Algeria----99.996 194 250

278 870 357 5052 128 698 2الإجماىل
)250 194 6(--الإ�سمحلل يف القيمة *

028 676 351 5052 128 698 2ال�سايف

تتمثل الإ�شتثمارات المالية في �شركات تابعة و�شقيقة في اإ�شتثمارات غير مقيدة ببور�شة الأوراق المالية فيما عدا �شركة اأ�شيك للتعدين )اأ�شكوم( وتبلغ قيمة   •
الإ�شتثمار ال�شوقية في 31 دي�شمبر 2010 مبلغ 860 794 173 جنيه م�شري مقابل مبلغ 425 023 236 جنيه م�شري فى 31 دي�شمبر 2009.

اإي�شاح رقم )20(  *
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مدفوعات تحت ح�ساب اإ�ستثمارات  -12
2010/12/31
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

519 176 253651 021 243 1�شركة القلعة القاب�شة لالإ�شتثمارات املالية – منطقة حرة 
Citadel Capital for International Investments Ltd. 250 208 876348 378 910

* Fund Project25 188 01819 414 025
* Forestry Project2 400 6242 400 624

* Mammoth Project7 658 206--
Glass Rock--5 211 925

* Ascom Algeria --3 285 594
* Citadel Capital – Algeria --9 413 070

667 280 039 9771 476 528 1الإجمايل
)664 698 12()508 015 33(الإ�سمحلل فى القيمة *

003 582 026 4691 461 495 1ال�سايف

اإي�شاح رقم )20(  *

اأ�سول ثابتة  -13

البيان
اأرا�سي

جنيه م�سرى
مبانى واإن�ساءات

جنيه م�سرى

اأجهزة حا�سب 
اآىل

جنيه م�سرى

اأثاث ومفرو�سات 
واأجهزة كهربائية 

ومعدات
جنيه م�سرى

�سيارات
جنيه م�سرى

اأ�سول حتت 
الإن�ساء* 

جنيه م�سرى
الإجماىل

جنيه م�سرى
767 782 048107 084 80020 302539 368 24922 048 3687 742 00033 000 24التكلفة فى 2010/1/1
702 000590 100--700 00227 463----الإ�شافات خالل العام

)048 184 44()048 184 20(--------)000 000 24(الإ�شتبعادات خالل العام
اإجمايل التكلفة فى 

2010/12/31--33 742 3687 511 25122 396 002539 800--64 189 421

357 881 23--654 556258 900 79213 660 3554 061 5--جممع الإهالك فى 2010/1/1
373 621 8--950 505134 423 8005 375 1181 687 1--اإهالك العام

جممع الإهلك فى 
2010/12/31--6 748 4736 036 59219 324 061393 604--32 502 730

�شافى تكلفة الأ�شل فى
2010/12/31--26 993 8951 474 6593 071 941146 196--31 686 691

�سافى تكلفة الأ�سل فى
2009/12/3124 000 00028 681 0132 387 4578 467 746281 14620 084 04883 901 410

تتمثل الأ�شول تحت الإن�شاء في قيمة ما تم �شداده مقابل تجهيز قطعتي اأر�ش تم �شراوؤها بالقرية الذكية لغر�ش اإن�شاء مقر جديد لل�شركة وخالل ال�شنة   *
المالية تم بيعها لإحدى ال�شركات التابعة اإي�شاح رقم )6-23(.

اإ�ستثمارات اأخرى  -14
تتمثل الإ�شتثمارات الأخرى فى قيمة القرو�ش الممنوحة لل�شركات ال�شقيقة وبيانها كالتالى:

2010/12/31
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

647 679 482400 082 313ال�شركة الوطنية للتنمية والتجارة *
--264 506 71ال�شركة املتحدة للم�شابك **

647 679 746400 588 384الر�سيد

قامت ال�شركة باإبرام عقدى قر�ش م�شاند لل�شركة الوطنية للتنمية والتجارة - اإحدى ال�شركات ال�شقيقة بن�شبة 44.47% - كما يلى :  *
عقد بتاريخ 28 دي�شمبر 2009 وذلك بقيمة 863 097 73 دولر اأمريكى )بما يعادل 686 349 400 جنيه م�شرى فى 31 دي�شمبر 2009 ( بالإ�شافة اإلى   -1
فوائد بمبلغ 251 60 دولر اأمريكـى )بــــما يــــعادل961 329  جنيه م�شرى( وقد قامت ال�شركة خالل العام بتحويل مبلغ233 129 32 دولر اأمريكى ) بما 
يعادل 876 443 176 جنيه م�شرى( من اأ�شل القر�ش وذلك ل�شالح �شركة Financial Holding International )اإحدى م�شاهمى ال�شركة الوطنية 
للتنمية والتجارة( لي�شبح اأ�شل القر�ش 630 968 40 دولر اأمريكى ) بما يعادل 886 314 237 جنيه م�شرى فى 31 دي�شمبر 2010 ( بالإ�شافة اإلى 
فوائد بمبلغ 163 766 4 دولر اأمريكى )بما يعادل 476 608 27 جنيه م�شرى( لي�شبح الر�شيد  793 734 45 دولر اأمريكى )بما يعادل 362 923 264 

جنيه م�شرى(.
عقد بتاريخ 21 �شبتمبر 2010 وذلك بقيمة 904 313 8 دولر اأمريكى ) بما يعادل 120 159 48 جنيه م�شرى فى 31 دي�شمبر 2010 ( مت�شمنًا فوائد   -2

بمبلغ 017 249 دولر اأمريكى)بما يعادل 456 442 1 جنيه م�شرى( .
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على اأن تكون مدة العقدين خم�ش �شنوات وي�شتحق اأ�شل القر�شين والفوائد فى نهاية مدة العقدين ، ويتم اإحت�شاب عائد مركب بواقع 11.5% �شنويًا   
وطبقًا ل�شروط العقدين يحق لل�شركة تحويل قيمة القرو�ش بالإ�شافة للفائدة اإلى زيادة فى اأ�شهم راأ�ش مال ال�شركة الوطنية للتنمية والتجارة على اأن 

تكون الزيادة بالقيمة الإ�شمية.
وتتمثل ال�شمانات في قيام ال�شركة الوطنية للتنمية والتجارة برهن عدد من اأ�شهم �شركاتها التابعة التالية ل�شالح ال�شركة رهنًا حيازيًا ل�شمان اأ�شل القر�ش:  

000 050 41 �شهم �شركة اأ�شيك لالأ�شمنت 
900 899 �شهم الـ�شركة العربية ال�شـوي�شــرية للهند�شة

بقيمة وذلك   2010 يونيه   2 بتاريخ   -  %29.29 بن�شبة  ال�شقيقة  ال�شركات  اإحدى   - للم�شابك  المتحدة  ل�شركة  م�شاند  قر�ش  عقد  باإبرام  ال�شركة   ** قامت 

اأمريكى )بما يعادل اأمريكى )بما يعادل 264 506 71 جنيه م�شرى فـى 31 دي�شمبر 2010 ( مت�شمنًا فوائد بمبلغ 229 781 دولر   416 344 12 دولر 
347 525 4 جنيه م�شرى( على اأن تكون مدة القر�ش ثالث �شنوات وي�شتحق اأ�شل القر�ش والفوائد فى نهاية مدة العقد ، ويتم اإحت�شاب عائد مركب بواقع 
11.5% �شنويًا وطبقًا ل�شروط العقد يحق لل�شركة تحويل قيمة القر�ش بالإ�شافة للفائدة اإلى زيادة  فى اأ�شهم راأ�ش مال ال�شركة المتحدة للم�شابك فى نهاية 
مدة العقد على اأن تكون الزيادة بالقيمة الإ�شمية ، وتتمثل ال�شمانات في قيام ال�شركة المتحدة للم�شابك برهن اأ�شهم �شركة العامرية للمعادن التابعة لها 

بن�شبة  99.72 % رهنًا حيازيًا من الدرجة الأولى ل�شمان اأ�شل القر�ش .

ال�سريبة الموؤجلة  -15
2010/12/31
جنيه م�سري

2009/12/31
جنيه م�سري

237 309687 718 1اإهالك الأ�شول الثابتة 

راأ�س المال  -16
ٌحدد راأ�ش مال ال�شركة المرخ�ش به بمبلغ 6 مليار جنيه م�شري.    •

قرر مجل�ش الإدارة بجلـ�شته المنعقدة في 12 دي�شـمبر 2008 زيادة راأ�ش الـمـال الم�شـدر بمبلـغ  000 500 275 جنيه م�شري )مائتان وخم�شة و�شبعون مليون   •
وخم�شمائة األف جنيهًا م�شريًا( لي�شبح بعد الزيادة 000 500 025 3 جنيه م�شرى )ثالثة مليار وخم�شة وع�شرون مليون وخم�شمائة األف جنيهًا م�شريًا( 
وذلك باإ�شدار 000 100 55 �شهم بقيمة اأ�شمية قدرها 5 جنيه م�شرى لي�شبح اإجمالي عدد الأ�شـهم بعد الزيادة  000 100 605 �شهم ، وقد تم �شداد كامل 

قيمة الزيادة  ، وقد تم التاأ�شير بتلك الزيادة في ال�شجل التجاري بتاريخ 4 مار�ش 2009.
قرر مجل�ش الإدارة بجل�شته المنعقدة في 5 اأبريل 2009 زيادة راأ�ش المال الم�شدر بمبلغ  000 625 282 جنيه م�شري لي�شبح بعد الزيادة 000 125 308 3   •
جنيه م�شري وذلك باإ�شدار  000 525 56 �شـهم بقيمة اأ�شمية قدرهـا 5 جنيه م�شري لي�شبح اإجمالي عدد الأ�شهم بعد الزيادة  000 625 661 �شهم منها 
عدد 750 218 496 �شهم عادى و250 406 165 �شهم ممتاز ، وقد تم �شداد كامل قيمة الزيادة خالل �شهر يوليه ، وقد تم التاأ�شير بتلك الزيادة في ال�شجل 

التجاري بتاريخ 26 يوليه 2009.
ويتمثل م�شاهمي ال�شركة فيما يلي:

الن�سبةا�سم امل�ساهم
%

القيمةعدد الأ�سهم
باجلنيه م�سرى

Citadel Capital Partners Ltd.38.99258 000 0001 290 000 000
175 814 835276 362 8.3755�شركة الإمارات الدولية لالإ�شتثمار

825 310 741 1651 262 52.64348م�شاهمون اآخرون
100661 625 0003 308 125 000

قرو�س طويلة الأجل  -17
قامت ال�شركة بتاريخ 15 مايو 2008 باإبرام عقد قر�ش طويل الأجل مدته 5 �شنوات مع مجموعة من البنوك )تتمثل فى البنك العربي الأفريقى الدولى وبنك   •
قناة ال�شوي�ش وبنك م�شر وبنك بيريو�ش ومورجن �شتانلى بنك و�شيتي بنك لندن - البنك المدير( يتم بمقت�شاه منح ال�شركة قر�ش بمبلغ 200 مليون دولر 
اأمريكي )150 مليون دولر اأمريكي غير قابل لالإلغاء و50 مليون دولر اأمريكي قابل لالإلغاء( ، ب�شعر عائد متغير )2.5%+�شعر الليبور( اأول ثالث �شنوات 

و)2.75%+�شعر الليبور( اأخر �شنتان.
على اأن يتم �شداده على ثالث مراحل:  

• المرحلة الأولي 10% بعد مرور ثالث �شنوات.
• المرحلة الثانية 20% في نهاية ال�شنة الرابعة .

• المرحلة الثالثة 70% في نهاية مدة القر�ش .
وقد قامت ال�شركة باإ�شتخدام 225 064 166 دولر اأمريكى )المعادل لمبلغ 630 943 961 جنيه م�شرى فى 31 دي�شمبر 2010) مقابل مبلغ 008 503 147   
دولر اأمريكى )المعادل لمبلغ 225 859 807 جنيه م�شرى فى 31 دي�شمبر 2009(  ويبلغ ق�شط الـمرحلة الأولى الم�شتحق ال�شداد فى 15 مــــــــايو 2011 مبلغ 

423 606 16 دولر اأمريكى )المعادل لمبلغ 363 194 96 جنيه م�شرى( وذلك ب�شمان ما يلى:
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عقد رهن من الدرجة الأولى لالأ�شهم المملوكة لل�شركة فى ال�شركة الوطنية للتنمية والتجارة.  -1
عقد رهن من الدرجة الأولى لعدد 622 805 9 �شهم من اأ�شهم �شركة اأ�شيك للتعدين )اأ�شكوم(.  -2

عقد رهن من الدرجة الأولى لأ�شهم �شركة Citadel Capital Ltd. �شركة تابعة ل�شركة القلعة القاب�شة لالإ�شتثمارات المالية.  -3
4-  عقد رهن من الدرجة الأولى لإ�شتثمارات �شركة Citadel Capital Ltd.)�شركة تابعة ل�شركة القلعة القاب�شة لالإ�شتثمارات المالية( فى ال�شركات 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. •
Regional Investments Holding. •

Lotus Alliance Limited. •
Citadel Capital Financing Corp. •

عقود تغطية مخاطر مبادلة �سعر الفائدة  •
قامت ال�شركة بتاريخ 15 مايو2008 باإبرام عقد تغطية مخاطر اإرتفاع �شعر الفائدة مع �شيتي بنك - لندن يتم بمقت�شاه تثبيت �شعر الليبور على القر�ش   
بمعدل فائدة قدره 4.195% وذلك على قيمة ما يوازى 50% من المبلغ الم�شتخدم من الجزء الغير قابل لالإلغاء من قيمة القر�ش وذلك طبقًا ل�شروط 

القر�ش الممنوح.

اأرباح بيع اإ�ستثمارات مالية  -18
عن ال�سنة املالية املنتهية فى

2010/12/31
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

600 036 74045 815 25اأرباح بيع اإ�شتثمارات مالية فى �شركات تابعة و�شقيقة *
986 486840 402 2اأرباح بيع اإ�شتثمارات مالية متاحة للبيع

586 877 22645 218 28الإجماىل

تتمثل فى بيع عدد من الأ�شهم المملوكة لل�شركة فى ال�شركات التالية :  *

عن ال�سنة املالية املنتهية فى
2010/12/31

عن ال�سنة املالية املنتهية فى
2009/12/31

القيمة البيعية 
للإ�ستثمار

جنيه م�سرى
تكلفة الإ�ستثمار

جنيه م�سرى
ال�سافى

جنيه م�سرى

القيمة البيعية 
للإ�ستثمار

جنيه م�سرى
تكلفة الإ�ستثمار

جنيه م�سرى
ال�سافى

جنيه م�سرى
803 769 11)837 625 19(640 395 74031 575 9)737 858 19(477 434 29�شركة اأ�شيك للتعدين )اأ�شكوم(

--)000 228 21(000 228 00021 240 16)000 760 70(000 000 87ال�شركة املتحدة للم�شابك
797 266 33)243 526 260(040 793 293------ال�شركة الوطنية للتنمية والتجارة

116 434 477)90 618 737(25 815 740346 416 680)301 380 080(45 036 600

تكلفة التمويل  -19
عن ال�سنة املالية املنتهية فى

2010/12/31
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

063 454 11336 552 65فوائد دائنة *
)598 709 30()611 140 70(فوائد مدينة

)002 536 6()711 699 8(فروق تقييم عملة
)537 791()209 288 13(ال�شافى

اإي�شاح )2-32(  *
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الإ�سمحلل فى قيمة الأ�سول   -20
عن ال�سنة املالية املنتهية فى

2010/12/31
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

الإ�شمحالل يف مدفوعات حتت ح�شاب �شراء اإ�شتثمارات
Fund Project 22 956 678--

Forestry Project 2 400 624--
Mammoth Project7 658 206--

Citadel Capital–Algeria --9 413 070
Ascom Algeria--3 285 594

33 015 50812 698 664

الإ�سمحلل يف امل�ستحق على الأطراف ذات العلقة
--000 000 5�شركة القلعة القاب�شة لالإ�شتثمارات املالية - منطقة حرة 

Citadel Capital for International Investments Ltd.11 375 707--
 Citadel Capital Financing Corp. 27 554 865--

Logria Holding Ltd. 31 881 898--
 Golden Crescent Investments Ltd.6 847 554--

113 301 2--�شركة القلعة للمنح الدرا�شية
82 660 0242 301 113

الإ�سمحلل يف اإ�ستثمارات مالية يف �سركات تابعة و�سقيقة
)700 249(--�شركة القلعة للم�شروعات 

)700 249(--ال�شركة الوطنية لتجارة مواد البناء
Citadel Capital – Algeria --6 194 250

--5 694 850
627 694 53220 675 115الإجماىل

ن�سيب ال�سهم في )الخ�سائر( الأرباح  -21
عن ال�سنة املالية املنتهية فى

2010/12/31
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

252 349 211)013 325 298(�شافى )خ�شائر( اأرباح العام
566 871 000620 625 661املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم

0.34)0.45(ن�سيب ال�سهم فى )اخل�سائر( الأرباح 

ت�سويات لإحت�ساب ال�سعر الفعلى ل�سريبة الدخل  -22
2010/12/31
جنيه م�سري

2009/12/31
جنيه م�سري

883 268 210)782 689 298(�شافى )اخل�شائر( الأرباح قبل ال�شريبة
ت�سويات �سريبية :

)635 808 324()740 575 9(اإعفاءات �شريبية
)076 882 16(076 882 16تاأثري اإحتياطى تغطية خماطر عقود مبادلة �شعر الفائدة

000 100 3293 556 173تاأثري املخ�ش�شات
627 694 53220 675 115تاأثري الإ�شمحالل فى قيمة الأ�شول

000 85546 014 2مبالغ غري قابلة للخ�شم
962 111 2432 468 3اأ�شول ثابتة )فرق الإهالك ال�شريبي(

)239 469 105(513 331 3�سافى الوعاء ال�سريبي
20%20%�سعر ال�سريبة

--303 666ال�سريبة من واقع الإقرار ال�سريبى
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المعاملت مع الأطراف ذات العلقة  -23
يتمثل بند اأتعاب اإ�شت�شارات الظاهر بقائمة الدخل في قيمة اأتعاب الإ�شت�شارات الُمقدمة من ال�شركة لبع�ش الأطراف ذو العالقة وفقًا للعقود المبرمة   1-23

معهم كما يلى:
عن ال�سنة املالية املنتهية فى

2010/12/31ال�سركة
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

Mena Glass Ltd.4 188 5343 864 440
Mena Home Furnishings Mall4 727 1393 492 207

Regional Investments Holding4 931 7593 921 714
Falcon Agriculture Investments Ltd.13 218 46612 795 523

Logria Holding35 230 66734 765 817
Golden Crescent Investments Ltd.6 523 4856 676 234
Orient Investment Properties Ltd.10 558 92214 609 280

Sphinx Glass Ltd.4 495 8204 436 500
131 862 11417 197 14�شركة اأ�شيك لالأ�شمنت

Silverstone Capital Investment Ltd.1 724 8661 228 980
Citadel Capital Transportation Opportunities II Ltd.738 666--

826 652 438103 535 100الإجمايل

يت�شمن بند الفوائد الدائنة - اإيراد التمويل اإي�شاح رقم )19( مبلغ 290 518 64 جنيه م�شرى قيمة فوائد م�شتحقة على بع�ش الأطراف ذات العالقة   2-23
وفقًا للعقود المبرمة معهم كما يلى :

عن ال�سنة املالية املنتهية فى
2010/12/31ال�سركة

جنيه م�سرى
2009/12/31
جنيه م�سرى

549 014 47219 626 30ال�شركة الوطنية للتنمية والتجارة
826 586447 425 4ال�شركة املتحدة للم�شابك

363 808 2223 235 25�شركة القلعة القاب�شة لالإ�شتثمارات املالية - منطقة حرة
Citadel Capital for International Investments Ltd.4 231 01011 059 123

861 329 29034 518 64الإجمايل

يتمثل اإيراد توزيعات الظاهر بقائمة الدخل في قيمة توزيعات الأرباح عن عام 2009 من ال�شركات التابعة التالية:  3-23
عن ال�سنة املالية املنتهية فى

2010/12/31ال�سركة
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

479 635 226--القلعة القاب�شة لالإ�شتثمارات املالية – منطقة حرة
533 823 13--العربية لالإ�شتثمارات املالية

012 459 240--الإجمايل

يت�سمن بند اإيرادات ت�سغيلية اأخرى الظاهر بقائمة الدخل ما يلي:  4-23
قيمة الم�شتحق على ال�شركات ذات العالقة المذكورة وذلك نظير تحمل ال�شركة لكافة النفقات المبا�شرة والغير مبا�شرة ال�شابقة لبدء   1-4-32

ت�شغيل هذه ال�شركات كما يلي : 
عن ال�سنة املالية املنتهية فى

2010/12/31ال�سركة
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

Eco-Logic Ltd.10 070 736--
Valencia Trading Holding Ltd.8 516 850--

Citadel Capital Financing Corp.17 626 600--
500 098 39--�شركة �شابينا للحلول املتكاملة

500 098 18639 214 36الإجمايل

قيمة اأتعاب الإدارة الم�شتحقة على �شركة Citadel Capital Financing Corp. بقيمة 375 700 19 جنيه م�شرى وذلك وفقًا للعقد   2-4-23
المبرم معها.
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– ال�شركة الوطنية لالإ�شتثمار  التابعة  لل�شركة لإحدى �شركاتها  الناتجة عن بيع الأر�ش المملوكة  الثابتة فى قيمة الأرباح  اأرباح بيع الأ�شول  تتمثل   5-23
ال�شياحي والعقاري – وذلك كما يلي :-

جنيه م�سرى
000 000 36القيمة البيعية لالأر�ش

)000 000 24(التكلفة الدفرتية لالأر�ش
)000 800 1(م�شروفات وعمولت بيعية

000 200 10ال�سافى

ال�شركات  )اإحدى  العقارى  لالإ�شتثمار  المتخ�ش�شة  لل�شركة  الدفترية  بقيمتها  التنفيذ  تحت  الم�شروعات  بنقل  المالية  ال�شنة  ال�شركة خالل  قامت   6-23
التابعة( وذلك بمبلغ 048 184 20 جنيه م�شرى.

الموقف ال�سريبي   -24
ال�سريبة على اأرباح �سركات الأموال

لم يتم فح�ش ح�شابات ال�شركة بعد ، وقد قامت ال�شركة بتقديم الإقرار ال�شريبي عن ال�شنوات المالية من 2005 حتى 2009 طبقًا لأحكام قانون �شرائب رقم 
91 ل�شنة 2005.

ال�سريبة على المرتبات
تقوم ال�شركة باإ�شتقطاع ال�شريبة على المرتبات وفقًا لأحكام قانون ال�شرائب على الدخل رقم 91 ل�شنة 2005 ولم يتم فح�ش �شرائب المرتبات بعد من قبل 

م�شلحة ال�شرائب.

�سريبة الدمغة
تم الفح�ش والربط النهائي للفترة منذ تاأ�شي�ش ال�شركة وحتى 2006/7/31 وقامت ال�شركة ب�شداد الم�شتحق عليها وذلك وفقًا لقرار اللجنة الداخلية للم�شلحة 

وبالن�شبة للفترة من 2006/8/1 وحتى 2010/12/31 لم يتم الفح�ش بعد.

�سريبة الخ�سم 
تقوم ال�شركة بتطبيق اأحكام الخ�شم تحت ح�شاب ال�شريبة على تعامالتها مع اأ�شخا�ش القطاع الخا�ش وفقًا لأحكام قانون ال�شرائب على الدخل رقم 91 ل�شنة 

2005 ولم يتم الفح�ش بعد.

م�سروفات اإدارية وعمومية  -25
عن ال�سنة املالية املنتهية فى

2010/12/31
جنيه م�سرى

2009/12/31
جنيه م�سرى

844 554 69269 739 113اأجور ومرتبات وما فى حكمها
687 656 81438 595 5م�شروفات اإ�شت�شارات

814 383 86520 078 11م�شروفات دعاية واإعالن وعالقات عامة
206 578 25924 393 23م�شروفات �شفر واإقامه واإنتقالت

250 483 23--م�شروفات اأتعاب الإدارة – اإي�شاح رقم )26(
179 726 93418 608 28م�شروفات اأخرى

980 382 564195 416 182الإجماىل

اأتعاب الإدارة  -26
 .Citadel Capital Partners Ltd قررت الجمعية العامة غير العادية لل�شركة بجل�شتها المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2008 الموافقة على عقد الإدارة مع �شركة
)الم�شاهم الرئي�شي بال�شركة بن�شبة 38.99%( والذي ين�ش على قيام ال�شركة المذكورة باأعمال الإدارة مقابل ح�شولها على ن�شبة 10% من اأرباح ال�شركة 
ال�شنوية ال�شافية والقابلة للتوزيع وقد بلغت اأتعاب الإدارة –ل �شئ- عن ال�شنة المالية المنتهية في 31 دي�شمبر 2010 مقابل 250 483 23 جنيه م�شرى عن 

ال�شنة المنتهية فى 31 دي�شمبر 2009 اأدرجت �شمن الم�شروفات الإدارية والعمومية.

نظام اإثابة وتحفيز العاملين  -27
قررت الجمعية العامة غير العادية لل�شركة بتاريخ 20 فبراير 2008 الموافقة على اإ�شافة مادة جديدة للنظام الأ�شا�شي تجيز تطبيق نظام اأو اأكثر لإثابة وتحفيز 
العاملين والمديرين واأع�شاء مجل�ش الإدارة التنفيذيين )ESOP( وذلك وفقًا لأحكام القرار رقم )282( ل�شنة 2005 بتعديل بع�ش اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون 

ال�شركات رقم )159( ل�شنة 1981 ، وقد تم موافقة الهيئة العامة ل�شوق المال على النظام بتاريخ 22 يونيه 2008 ، ولم يتم البدء فى تطبيق النظام حتى الآن.
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اإلتزامات واإرتباطات  -28
تكفل ال�شركة بع�ش ال�شركات ذات العالقة مقابل القرو�ش والت�شهيالت الإئتمانية التى تح�شل عليها تلك ال�شركات من البنوك.

الأدوات المالية واإدارة المخاطر المتعلقة بها  -29
تتمثل الأدوات المالية لل�شركة في الأ�شول والإلتزامات المالية ، وتت�شمن الأ�شول المالية اأر�شدة النقدية بالبنوك والمدينون ، كما تت�شمن الإلتزامات المالية 
الدائنون ، ويت�شمن اإي�شاح رقم )3( من الإي�شاحات المتممة للقوائم المالية ال�شيا�شات المحا�شبية ب�شاأن اأ�ش�ش اإثبات وقيا�ش اأهم الأدوات المالية وما يرتبط 

بها من اإيرادات وم�شروفات.
وفيما يلي اأهم المخاطر المتعلقة بتلك الأدوات المالية واأهم ال�شيا�شات والإجراءات التي تتبعها ال�شركة لخف�ش اأثر تلك المخاطر:-

خطر الإئتمان  1-29
هو الخطر المتمثل فى عدم قدرة طرف على الوفاء باإلتزاماته مما يت�شبب فى اإلحاق خ�شارة مالية لطرف اأخر.

تت�شمن الأ�شول المالية لل�شركة المعر�شة لذلك الخطر المدينون والأر�شدة المدينة الأخرى والم�شتحق على الأطراف ذات العالقة  ويتم اإجراء نظم 
رقابية م�شددة على الإئتمان وتحمل بمعدل منا�شب من خ�شائر الإ�شمحالل،  وتدير ال�شركة الخطر النا�شئ عن اإقتناء اإ�شتثمارات جديدة بدرا�شة 

دقيقة لقيم هذه الإ�شتثمارات.

خطر ال�سيولة  2-29
يتمثل خطر ال�شيولة فى العوامل التى قد توؤثر على قدرة ال�شركة على �شداد جزء اأو كل من اإلتزاماتها، وطبقًا ل�شيا�شة ال�شركة يتم الإحتفاظ بال�شيولة 

المنا�شبة لمواجهة اإلتزامات ال�شركة الجارية بما يوؤثر على تخفي�ش ذلك الخطر للحد الأدنى.

خطر العملت الأجنبية  3-29
يتمثل خطر العمالت الأجنبية فى التغيرات فى اأ�شعار العمالت الأجنبية والذى يوؤثر على المدفوعات والمقبو�شات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم 
الأ�شول والإلتزامات بالعمالت الأجنبية وقد بلغت قيمة الأ�شول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية فى تاريخ الميزانية ما يعادل 
مبلغ 818 726 977 جنيه م�شرى ، 995 333 036 1 جنيه م�شرى على التوالى ، وفيما يلى بيان �شافى اأر�شدة العمالت الأجنبية فى تاريخ الميزانية:

)عجز( / فائ�سالعملت الأجنبية
جنيه م�سرى

)790 702 64(دولر اأمريكى
613 095 6يورو

الأجنبية  بالعمالت  والإلتزامات  الأ�شول  اأر�شدة  تقييم  تم  فقد   ، الأجنبية  بالعمالت  المعامالت  ترجمة   )1-3( رقم  بالإي�شاح  وارد  هو  وكما   
المو�شحة اأعاله باإ�شتخدام ال�شعر ال�شائد فى تاريخ الميزانية.

القيمة العادلة للأدوات المالية  4-29
لالأدوات  العادلة  القيمة  فاإن   ، المالية  للقوائم  المتممة  بالإي�شاحات  والواردة  ال�شركة  واإلتزامات  اأ�شــول  تقييم  المتبعة فى  التقييم  لأ�شـــ�ش  طـــبقًا 

المالية ل تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية فى تاريخ الميزانية.

الأحداث اللحقة لتاريخ الميزانية  -30
تعر�شت جمهورية م�شر العربية لأحداث اأثرت تاأثيرًا ملمو�شًا علي القطاعات القت�شادية بوجه عام من المحتمل بدرجة كبيرة اأن توؤدي اإلي اإنخفا�ش ملمو�ش 
تاأثير جوهري علي عنا�شر الأ�شول والإلتزامات والقيمة  اإليها  الم�شار  اأن يكون لالأحداث  القادمة. لذا فمن المحتمل  الفترات  لالأن�شطة القت�شادية خالل 
الإ�شتردادية لها وكذا نتائج الأعمال خالل الفترات القادمة ، ويتعذر في الوقت الراهن تحديد حجم هذا التاأثير علي الأ�شول والإلتزامات المدرجة بالقوائم 
المالية الحالية لل�شركة ، حيث يعتمد حجم تاأثير الأحداث الم�شار اإليها علي المدي المتوقع والفترة الزمنية التي ينتظر عندها اإنتهاء هذه الأحداث وما يترتب 

عليها من اأثار.

اأرقام المقارنة   -31
تم اإعادة تبويب بع�ش اأرقام المقارنة لتتم�شى مع تبويب القوائم المالية لل�شنة الحالية. 
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