
البيئية  للموا�صفات  املطابقة  البناء  مواد  بت�صنيع  القلعة  ا�صتثمارات  تقوم  وال�صودان،  اجلزائر  اإىل  م�صر  من 
الدولية، وت�صاهم تلك اال�صتثمارات يف تطوير منظومة البنية االأ�صا�صية ودعم م�صرية التنمية االقت�صادية ببلدان 

اأفريقيا وال�صرق االأو�صط.

ا�صرتاتيجية  انتهاج  عرب  القاب�صة  اأ�صيك  جمموعة  يف  ا�صتثماراتها  من  املردود  تعظيم  اإىل  القلعة  �صركة  وتهدف 
تتجاوز  معدالت  اإىل  الطلب  ارتفاع  واأبرزها  التابعة،  للم�صروعات  الداعمة  االقت�صادية  االأ�ص�س  لتوظيف  طموحة 

القدرة االإنتاجية مل�صانع االأ�صمنت باالأ�صواق االإقليمية.

اال�صتثمارات  زيادة  خطط  يدعمها  اأخرى  تناف�صية  بخ�صائ�س  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  اأ�صواق  وتتميز 
على  الطلب  منو  ي�صاحبها  التي  ال�صناعية  التنمية  ومبادرات  االأ�صا�صية  البنية  م�صروعات  يف  واخلا�صة  العامة 
االأ�صمنت - على الرغم من اال�صطرابات ال�صيا�صية االأخرية باأ�صواق املنطقة - وي�صمل ذلك �صرعة النمو ال�صكاين 
ووفرة املواد اخلام وانخفا�س تكلفة االإنتاج - علًما باأن ا�صتثمارات القلعة يف قطاع االأ�صمنت واالإن�صاءات واالإدارة 
الهند�صية تهدف اإىل تلبية هذا الطلب يف املقام االأول مع تطوير �صبكات البنية االأ�صا�صية الالزمة ملواكبة تقديرات 

باملنطقة. النمو 

ت�صل الطاقة االإنتاجية ل�صركة اأ�صيك لالأ�صمنت – اإحدى �صركات اأ�صيك القاب�صة – اإىل 6.5 مليون طن �صنوًيا 
بعد خ�صوعها لربامج  القائمة  وامل�صانع  الن�صاأة  االأ�صمنت حديثة  الوقت احلايل، وذلك من خالل م�صروعات  يف 

والت�صغيلية. االإدارية  الهيكلة  واإعادة  ال�صاملة  التجديدات 

الع�سو املنتدب لقطاع الأ�سمنت
طارق �صالح

العربية  ال�صركة  يف  امل�صروعات  اإدارة  بق�صم  �صالح  طارق  عمل   ،2007 عام  يف  القلعة  ل�صركة  ان�صمامه  قبل 
متعدد  العقاري  �صتارز  �صيتي  م�صروع  اأبرزها  العمالقة  امل�صروعات  من  الكثري  اأدار  حيث  الهند�صية  لال�صت�صارات 
اإىل م�صروع م�صنع الزجاج امل�صطح  اأمريكي، باالإ�صافة  االأغرا�س والذي بلغت قيمته اال�صتثمارية 750 مليون دوالر 
يف  البكالوريو�س  �صهادة  على  �صالح  طارق  ح�صل  رم�صان.  من  العا�صر  مدينة  يف  اأمريكي  دوالر  مليون   107 بقيمة 
الهند�صة من جامعة القاهرة و�صهادة املاج�صتري يف اإدارة االأعمال من االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

بالقاهرة. البحري 

 الإدارة العليا مل�سروعات 
قطاع الأ�سمنت

ح�سة �سركة القلعة يف 
م�سروعات قطاع الأ�سمنت

اأ�سيك للأ�سمنت
طارق اجلمال -  الرئي�س التنفيذي 

اأ�سرف اأبو �سن -  رئي�س القطاع املايل

اأ�سيك القاب�سة: %69

الأ�سمنت

الربع الثاين 2015

4
م�صانع منتجة
يف قطاع االأ�صمنت

21.9
مليون دوالر

اإيرادات ن�صاط االإن�صاءات واالإدارة 
الربع الثاين 2015

107.7
مليون دوالر

اإيرادات ن�صاط اإنتاج االأ�صمنت
الربع الثاين 2015

موؤ�سرات الأداء

ين لتعد ا  | جيستي  للو ا عم  لد ا و لنقل  ا  | ية  غذ أل ا  | سمنت  أل ا  | قة  لطا ا

شركة رائدة في استثمارات الصناعة 
والبنية األساسية بمصر وأفريقيا

رائدة  ا�صتثمارية  �صركة  هي   )CCAP.CA امل�صرية  البور�صة  يف  التداول  )كود  القلعة  �شركة 
مب�صروعات ال�صناعة والبنية االأ�صا�صية يف م�صر واأفريقيا، حيث تغطي �صركاتها التابعة جمموعة 
والدعم  والنقل  واالأغذية،  واالأ�صمنت،  الطاقة،  قطاعات  تت�صمن  اال�صرتاتيجية  القطاعات  من 

والتعدين.  اللوجي�صتي، 

 qalaaholdings.com :زوروا موقعنا االإلكرتوين

النت�سار اجلغرايف ل�ستثمارات قطاع الأ�سمنت
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مت حتويل جميع النتائج املالية اإىل الدوالر االأمريكي وفقا ل�صعر ال�صرف يف يونيو 2015



جمموعة اأ�سيك القاب�سة

والهند�صة  االأ�صمنت  �صناعة  يف  للقلعة  التابعة  اال�صتثمارية  ال�صركة  هي  القاب�صة  اأ�صيك  جمموعة 
واالإن�صاءات باأ�صواق القارة االأفريقية ومنطقة ال�صرق االأو�صط. 

وتتمتع جمموعة اأ�صيك القاب�صة بخربة تربو على 30 عاًما يف جماالت متنوعة ت�صمل ت�صميم وهند�صة 
املن�صاآت ال�صناعية وتطوير اأنظمة االإدارة الفنية وبرامج التحكم االآيل.

وتتنوع ا�صتثمارات جمموعة اأ�صيك القاب�صة بني م�صروعات ت�صنيع االأ�صمنت )من خالل �صركة اأ�صيك 
وال�صودان واجلزائر(،  اأ�صواق م�صر  �صنوًيا يف  االإنتاجية 6.5 مليون طن  تبلغ طاقتها  التي  لالأ�صمنت 
باالإ�صافة اإىل م�صروعات الهند�صة واالإن�صاءات )من خالل �صركات اأر�صكو، واأ�صيك للهند�صة، واأ�صيك 

للتحكم االآيل، واأ�صنربو(.

التكامل  اأ�صمنت  ت�صمل �صركة   اإنتاجية  اأربعة م�صروعات  اأ�صيك لالأ�صمنت حتت مظلتها  وت�صم �صركة 
يف ال�صودان، و�صركة م�صر لالأ�صمنت - قنا، و�صركة اأ�صيك للخر�صانة اجلاهزة و�صركة اأ�صيك املنيا يف 
ال�صوق امل�صري، وم�صنع اأ�صمنت زهانه وم�صنع جلفا - حتت االإن�صاء - يف اجلزائر، بجانب رخ�صة 

اإن�صاء م�صنع اأ�صمنت جديد يف �صوريا.

م�صادر  ا�صتخدام  اإىل  ت�صعى  لالأ�صمنت  اأ�صيك  ل�صركة  التابعة  امل�صانع  كافة  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
الطاقة البديلة والوقود امل�صتخل�س من املخلفات ال�صلبة بداًل من االعتماد الكلي على الوقود البرتويل 
اإىل ال�صعر العاملي خالل  اأ�صعار الطاقة  نظًرا لنق�س االإمدادات يف م�صر وال�صودان، وتوقعات ارتفاع 

ال�صنوات الثالث املقبلة مع توجه الدولة نحو اإلغاء الدعم ب�صورة تدريجية.

 �صركة القلعة | اال�صتثمارات التابعة يف قطاع االأ�صمنت

م�سنع اأ�سمنت التكامل يبداأ الإنتاج
اأ�صيك لالأ�صمنت تفتتح م�صنع اأ�صمنت 

التكامل يف ال�صودان، بطاقة اإنتاجية تبلغ 
1.6 مليون طن �صنوًيا، بهدف خدمة 

ال�صوق املحلي وتطوير �صناعة االأ�صمنت 
بالدولة حيث يعد م�صنع اأ�صمنت 

التكامل اأكرث م�صانع االأ�صمنت تطوًرا 
يف ال�صودان، علًما باأن �صركة اأر�صكو هي 

املقاول العام للم�صروع.

للخر�سانة  اأ�سيك 
اجلاهزة تفتتح م�سنع 

املنيا
للخر�صانة اجلاهزة  اأ�صيك 
تفتتح حمطة خلط جديدة 

يف حمافظة املنيا.

افتتاح خط الإنتاج 
الثاين مب�سنع �سيناء 

الرمادي للأ�سمنت 
�صركة اأر�صكو تنتهي من 

اإن�صاء خط االإنتاج الثاين 
لالأ�صمنت  �صيناء  مب�صنع 

الرمادي.

�صبتمرب
2009

الدولية  التمويل  موؤ�س�سة 
تبداأ ال�ستثمار يف م�سروع 

اأ�سيك اجلزائر
ت�صتثمر  الدولية  التمويل  موؤ�ص�صة 
مبلغ 24 مليون دوالر اأمريكي يف 

اأ�صيك اجلزائر. م�صروع 

يوليو
 2009

زهانه للأ�سمنت حتقق 
قيا�سية نتائج 

اأ�صمنت زهانة  �صركة 
باجلزائر حتقق نتائج 

قيا�صية يف عام 2012 على 
الكفاءة  خلفية حت�صينات 

وتزويد خطوط  الت�صغيلية، 
االنتاج باملعدات اجلديدة، 

واإمتام برنامج اإعادة الهيكلة 
االإدارية.

دي�صمرب
 2012

زيادة ح�سة اأ�سيك 
للأ�سمنت يف �سركة م�سر 

للأ�سمنت - قنا
اأكرب  اأ�صيك لالأ�صمنت ت�صبح 

م�صاهم يف �صركة م�صر 
لالأ�صمنت – قنا بعد زيادة 

ح�صتها اإىل %28.

 دي�صمرب
2008

اأ�سيك املنيا افتتاح م�سنع 
اأ�صيك املنيا تبداأ االإنتاج يف 

االأ�صمنت اجلديد ب�صعيد  م�صنع 
م�صر، والذي تبلغ طاقته 

االإنتاجية 2 مليون طن �صنوًيا.

املنيا  اأ�سيك  م�سنعي 
وم�سر للأ�سمنت – قنا 

ي�ستخدمان فحم الكوك يف 
تغذية الأفران  

�صمن اجلهود الرامية اإىل 
ت�صغيل امل�صانع باالعتماد على 
الفحم والوقود البديل ب�صورة 

كلية اأو جزئية.

�صبتمرب
 2013

 فرباير
2015

ال�سراكة  جتديد 
بني  الإ�سرتاتيجية 

للهند�سة وم�سر  اأ�سيك 
للأ�سمنت - قنا

اأ�صيك للهند�صة جتدد عقد 
االإدارة الفنية ل�صركة م�صر 

لالأ�صمنت - قنا.

�صبتمرب
 2012

اإ�سرتاتيجية بني  �سراكة 
اأ�سيك للأ�سمنت واحلكومة 

اجلزائرية
ت�صتحوذ على  اأ�صيك لالأ�صمنت 
ح�صة 35% وحقوق االإدارة يف 

�صركة اأ�صمنت زهانة الواقعة غرب 
اجلزائر، بينما متتلك احلكومة 

اجلزائرية ح�صة 65% املتبقية يف 
امل�صروع. 

 نوفمرب
2007 

ا�ستمرار تطوير م�سنع زهانه 
باجلزائر

اأ�صيك لالأ�صمنت تعلن اإمتام 
املرحلة االأوىل من خطة التجديد 

ال�صامل مل�صنع زهانه يف اجلزائر.

مايو
 2012

اإن�ساء اأول م�سنع اأ�سمنت تابع 
اأ�سيك باجلزائر ل�سركة 

اأ�صيك اجلزائر لالأ�صمنت تفوز 
اإن�صاء م�صنع جديد  برخ�صة 
بطاقة 3 مليون طن �صنوًيا يف 

منطقة جلفا على بعد 300 كم 
جنوب اجلزائر.

 مار�س
2007

اأ�سيك للأ�سمنت تنجح 
يف توفري التمويل اللزم 

اأ�سيك املنيا مل�سنع 
اأ�صيك املنيا على  ح�صلت �صركة 
قر�س م�صرتك بقيمة مليار جم 

اأ�صمنت جديد  الإن�صاء م�صنع 
بطاقة اإنتاجية ت�صل اإىل 2 

مليون طن �صنوًيا يف حمافظة 
املنيا مب�صر، وذلك بتكلفة 
ا�صتثمارية تبلغ 335 مليون 

دوالر اأمريكي.

نوفمرب
 2010

اأ�سيك  القلعة توؤ�س�س �سركة 
�سمنت للأ

لالأ�صمنت  اأ�صيك  �صركة  تاأ�صي�س 
حتت مظلة جمموعة اأ�صيك 

القاب�صة لال�صتثمار يف �صناعة 
االأ�صمنت من خالل اإن�صاء 
امل�صانع اجلديدة وتطوير 

القائمة. امل�صروعات 

 نوفمرب
2005

القلعة تتخارج من �سركة 
بورتلند حلوان للأ�سمنت
القلعة تبيع ح�صتها يف �صركة 

بورتالند حلوان لالأ�صمنت اإىل 
Italcementi يف �صفقة بلغت 

ح�صيلتها النقدية 795 مليون دوالر 
اأمريكي.

اأغ�صط�س
 2005

ا�ستثمارات القلعة يف 
القاب�سة اأ�سيك  جمموعة 

يف باكورة �صفقاتها اال�صتثمارية، 
القلعة ت�صرتي ح�صة 59% يف 

القاب�صة،  اأ�صيك  جمموعة 
ال�صركات  اإحدى  باعتبارها 

املتعرثة يف ذلك الوقت ب�صناعة 
االأ�صمنت واالإدارة واالإن�صاءات.

دي�صمرب
2004

يوليو
 2010

تتو�سع  للهند�سة  اأ�سيك 
اأ�سواق جنوب ال�سحراء 

الأفريقي
اأ�صيك تربم اتفاقية خلدمات 

الت�صغيل واالإدارة مع واحدة 
من اأكرب �صركات االأ�صمنت يف 

موزمبيق.

 مايو
2014

اأ�سيك للأ�سمنت تبيع ح�ستها 
البالغة 27.5% يف �سركة م�سر 

للأ�سمنت – قنا 
ومت توظيف ح�صيلة البيع البالغة 
600 مليون جنيه يف ت�صوية كامل 

اأ�صيك لالأ�صمنت وكذلك  مديونيات 
املديونيات املتبادلة بني ال�صركات 
الن�صبة  وتوزيع  وال�صقيقة،  التابعة 

ال�صركة. املتبقية على م�صاهمي 

  يوليو
2015

مايو
 2010

م�سنع اأ�سيك ا ملنيا )التابع ل�سركة اأ�سيك للأ�سمنت( يعمل بطاقة اإنتاجية 2 مليون طن �سنوًيا يف �سعيد م�سر م�سنع �سركة م�سر للأ�سمنت - قنا

اأبرز التطورات يف قطاع الأ�سمنت

asecement.com


