
 املميزات املجتمعية للم�شروع
الأثر  لتقييم  تف�شيلية  درا�شة  ب�إعداد  للتكرير  امل�شرية  ال�شركة  ق�مت 

ركزت  حيث  املحيطة،  املجتمع�ت  على  للم�شروع  والبيئي  الجتم�عي 
املحيطة  املجتمع�ت  لتطوير  برن�جمه�  �شمن  رئي�شية  حم�ور  اأربعة  على 

عم�له�: ب�أ
برن�مج دعم التعليم واملنح الدرا�شية – م�شتقبلي  .1

قامت امل�سرية للتكرير باإطالق برنامج "م�ستقبلي" بهدف تقدمي املنح الدرا�سية  	•
للمعلمني  عليا  درا�سات  منحة   96 تقدمي  الآن  حتى  ومت  والطلبة.  للمعلمني 
بكلية الرتبية باجلامعة المريكية بالقاهرة ومنحتني للطلبة لكت�ساب درجات 
املاج�ستري من اأبرز اجلامعات باململكة املتحدة. كما قامت ال�سركة بتقدمي 81 منحة 
لطالب مرحلة الثانوية العامة للدرا�سة يف اجلامعات امل�سرية املتميزة، ف�ساًل عن 

ودعم  حما�س  على  احلفاظ  يف  للتكرير  امل�سرية  وال�سركة  القلعة  �سركة  جناح  ويعد 
الع�سيبة،  الفرتة  تلك  خالل  امل�سروع  يف  امل�ساهمني  وامل�ستثمرين  املقر�سة  اجلهات 
التزام  وكذلك  امل�سروع  بها  يتمتع  التي  اجلذابة  القت�سادية  املميزات  على  �سهاًدة 

م�سر. يف  وال�سيا�سية  القت�سادية  التنمية  م�سرية  بدعم  امل�ستثمرين 

 احللول التمويلية
خطة  تطوير  يتطلب  دولر  ملي�ر   4.4 بقيمة  م�شروع  تنفيذ 
الدويل ال�شتثم�ر  جمتمع  بت�أييد  حتظى  ا�شتثم�ريةجذابة 

من  قوية  �سبكة  مع  التعاون  اأهمية  اإىل  مبكرة  مرحلة  يف  القلعة  �سركة  التفتت 
الذاتية، من  اإىل جانب العتماد على مواردها  ال�سامنة  امل�ستثمرين والبنوك واجلهات 
اأجل تنفيذ امل�سروع العمالق الذي تبلغ تكلفته ال�ستثمارية 4.4 مليار دولر. وقد جنح 
والإقليميني  املحليني  امل�ستثمرين  اأبرز  من  متنوعة  جمموعة  ثقة  اكت�ساب  يف  امل�سروع 

والدوليني، ف�ساًل عن وكالت ائتمان ال�سادرات وموؤ�س�سات التمويل التنموية.
عملية  اأكرب  يف  للم�سروع  الراأ�سمالية  ال�ستثمارات  بتوفري  القلعة  �سركة  قامت 
الأو�سط  ال�سرق  م�ستوى  على  والأكرب   2007 عام  منذ  امل�سري  بال�سوق  نوعها  من 
على  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة  ح�سلت  حيث   ،2012 عام  خالل  اأفريقيا  و�سمال 
كبرية  جمموعة  مب�ساركة  دولر  مليار   1.3 والبالغ  للم�سروع  الراأ�سمايل  العن�سر 
وموؤ�س�سة  للبرتول  العامة  الهيئة  مثل  ال�ستثمارية،  واجلهات  امل�ستثمرين  من 
التعاون  وجمل�س  م�سر  من  امل�ستثمرين  من  وغريها  القلعة  و�سركة  للبرتول  قطر 
العامل  حول  التنموية  التمويل  موؤ�س�سات  اأبرز  من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  اخلليجي، 
وموؤ�س�سة   FMO للتنمية  الهولندية  واملوؤ�س�سة   IFC الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  ومنها 
جذب  يف  القلعة  جنحت  كما   .InfraMed اإنفراميد  و�سندوق   DEG الأملانية  ال�ستثمار 
واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  يف  امل�سرتكة  ال�ستثمار  �سناديق  من  اإ�سافية  ا�ستثمارات 
عام  خالل  دولر  مليار   1.4 بذلك  بلغ  الراأ�سمالية  ال�ستثمارات  عن�سر  باأن  علًما 
لل�سركة  الأخرية  التمويلية  اجلولة  باإمتام  القلعة  �سركة  قامت   ،2019 عام  ويف   .2018
بقيمة  مال  راأ�س  زيادة  من  تتكون  والتي  جنيه،  مليون   120 بقيمة  للتكرير  امل�سرية 
عن�سر  بذلك  ليبلغ  دولر،  مليون   50 بقيمة  م�ساهمني  وقرو�س  دولر  مليون   70

دولر. مليار   1.5 الراأ�سمالية  ال�ستثمارات 
الأ�س�س  بف�سل  الراأ�سمايل  العن�سر  توفري  للتكرير يف  امل�سرية  ال�سركة  وقد جنحت 
املقر�سة،  اجلهات  والتزام  القوي  احلكومي  والدعم  امل�سروع،  بها  يتميز  التي  اجلذابة 
حيث كانت ال�سركة تخطط لتنفيذ الإقفال املايل يف مطلع عام 2011، غري اأنها اأعلنت 

.2010 اأغ�سط�س  2.6 مليار دولر يف  عن توفري حزمة قرو�س بقيمة 
ثانوية  ا  اأمريكي، وقرو�سً دولر  2.35 مليار  بقيمة  اأولية  ا  وت�سمنت احلزمة قرو�سً
بقيمة 225 مليون دولر اأمريكي. و�سارك يف حزمة القرو�س الأولية عدد من املوؤ�س�سات 
وموؤ�س�سة   ،)JBIC( الدويل  للتعاون  اليابان  بنك  وهي  العامل  حول  الرائدة  املالية 
والواردات  لل�سادرات  كوريا  وبنك   ،)NEXI( وال�ستثمار  ال�سادرات  لتاأمني  نيبون 

 .)AFDB(للتنمية الإفريقي  والبنك   ،)EIB( الأوروبي  ال�ستثمار  وبنك   ،)KEXIM(
من  جزء  )وهي  اليابانية   Mitsui & Co و�سركة  للتنمية  الإفريقي  البنك  وقام 
 225 بقيمة  ثانوية  قرو�س  بتقدمي  امل�سروع(  ببناء  �سيقوم  الذي  املقاولني  حتالف 
مليون دولر اأمريكي. ويف عام 2018، مت اإ�سافة 300 مليون دولر اإىل حزمة القرو�س 

2.9 مليار دولر.  اإىل  القرو�س  اإجمايل حزمة  الأولية لت�سل بذلك 

 املميزات القت�ش�دية للم�شروع
جديدة،  عمل  فر�ص  وتوفري  ال�شولر،  واردات  على  العتم�د  تقليل 

 300 حوايل  وتوفري  م�شر،  يف  الط�قة  دعم  ف�تورة  تقلي�ص  يف  وامل�ش�همة 
الدولة خلزانة  �شنوًي�  اأمريكي  دولر  مليون 

يف  اخلا�س  للقطاع  تابع  م�سروع  اأكرب  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة  م�سروع  ميثل  	•
م�سر بتكلفة ا�ستثمارية 4.4 مليار دولر اأمريكي.

اإنتاج حوايل 4.7 مليون طن �سنوًيا  يطرح امل�سروع بدائل عملية لال�سترياد عرب  	•
ح��وايل %40-30  يعادل  ما  وه��و  والقيمة،  اجل��ودة  عالية  البرتولية  املنتجات  من 

من واردات ال�سولر يف الوقت احلايل.
اإيرادات  توفري ما يقرب من 300 مليون دولر �سنوًيا اإىل خزانة الدولة يف �سكل  	•

وتوفري للم�سروفات.
اأثناء  توفري األف وظيفة دائمة عند افتتاح امل�سروع وحوايل 15 األف فر�سة عمل  	•

مراحل الإن�ساء.

 املميزات البيئية للم�شروع
حت�شني جودة الهواء وت�شنيع املنتج�ت البرتولية وفًق� لأحدث املع�يري الع�ملية

تكنولوجيا  اإليه  و�سلت  ما  اأحدث  با�ستخدام  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة  تقوم  	•
التمويل  موؤ�س�سات  ت�سرتطها  التي  البيئية  املعايري  ا�ستيفاء  اأجل  من  ال�سناعة 

الدولية للتاأكد من اأن عمليات امل�سروع لن توؤثر �سلباً على البيئة.
ت�ساهم ال�سركة امل�سرية للتكرير يف تعزيز الأداء البيئي من خالل منع انبعاث  	•
اأو خف�س 29% تقريًبا من  الهواء،  اإىل  اأك�سيد الكربيت  األف طن من ثاين   186

اإجمايل النبعاثات الكربيتية اليومية يف م�سر.
اإقامة اأول معمل تكرير م�سري متخ�س�س يف اإنتاج ال�سولر املطابق للموا�سفات  	•
اجلوي  النقل  احتاد  ملوا�سفات  املطابق  الطائرات  ووقود   )Euro-V( الأوروبية 

.)IATA( الدويل
عايل  والبنزين  النافتا  ت�سنيع  خالل  من  امل�سري  الإنتاج  معايري  حت�سني  	•
البنزين  لإنتاج  للبرتول  العامة  امل�سرية  الهيئة  مبعرفة  ومزجها  الأوكتني 

عايل اجلودة.
تطبيق العديد من الربامج ال�ستثمارية لتح�سني الأداء البيئي يف �سركة اأنابيب  	•
لعمليات  البيئية  الآثار  وتخفي�س  البرتول  لتكرير  القاهرة  و�سركة  البرتول 

�سركة القاهرة.

ق�شة جن�ح:

كيف متول م�شروع تكرير ن�جح؟
 توظيف الفر�شة 

على  الطلب  فيه�  يتزايد  بيئة  يف  ال�شئيلة  ال�شتثم�رات  من  متت�لية  عقود 
البيئية وامل�شكالت  التحدي�ت  وترية  فيه�  وتت�ش�عد  البرتولية،  املنتج�ت 

حتول ال�سوق امل�سري اإىل واحد من اأكرب الأ�سواق امل�ستوردة للمنتجات البرتولية يف العامل 
ب�سبب عقود متتالية من �سعف ال�ستثمارات والتو�سعات يف م�سروعات التكرير بالدولة. 

متتلك م�سر ت�سعة م�سروعات تكرير موزعة على خم�سة مواقع باأنحاء اجلمهورية، منها 
ثالثة معامل فقط مت اإقامتها منذ عام 1973، بينما يرجع تاأ�سي�س ثاين اأكرب معمل تكرير 

يف الدولة اإىل عام 1913.
وتعد �سركة القاهرة لتكرير البرتول اأكرب م�سروع تكرير يف م�سر، حيث بداأت عمليات 
�سركة  وتقع  يومًيا.  برتول  برميل  األف   160 تبلغ  اإنتاجية  بطاقة   1969 عام  يف  ال�سركة 
القاهرة لتكرير البرتول يف قلب ال�سوق املحلي، وميثل اإنتاجها حوايل 20% من املنتجات 
نتيجة   %67 بن�سبة  املازوت  يف  ينح�سر  ال�سركة  اإنتاج  اأن  املكررة يف م�سر، غري  البرتولية 

العتماد احل�سري على التقنيات الفنية والإنتاجية العتيقة.
اإقامة  يف  تتمثل  فريدة  فر�سة  امل�ستثمرين  من  وجمموعة  القلعة  �سركة  وجدت  وقد 
والبنزين  ال�سولر  على  الطلب  معدلت  يف  ال�سريع  لالرتفاع  نظًرا  متطور  تكرير  معمل 
�سعًيا  الطاقة،  بقطاع  املرتقب  التحرير  توقعات  مع  بالتزامن  وذلك  باملعرو�س،  مقارًنة 
البرتولية  املنتجات  من  املحلي  الإنتاج  وزيادة  ال�سترياد،  مل�سكلة  عملية  بدائل  لتوفري 

النظيفة باعتبارها حجر الزاوية يف منظومة اأمن الطاقة مب�سر.

 اإيج�د احللول العملية
ال�شركة امل�شرية للتكرير

امل�سرية  ال�سركة  لإن�ساء  الالزمة  واخلطط  الت�سميمات  و�سع  القلعة  �سركة  بداأت 
للتكرير اأواخر عام 2006، حيث ح�سلت ال�سركة يف غ�سون فرتة وجيزة على دعم وتاأييد 
ال�سناعات  على  بالإ�سراف  املخت�سة  احلكومية  اجلهة  وهي  للبرتول،  العامة  الهيئة 

البرتولية حتت رقابة وزارة البرتول امل�سرية.
عرب  ال�سترياد  مل�سكلة  عملية  حلول  توفري  اإىل  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة  وتهدف 
املنتجات  ت�سنيع  اإمكانية  اأبرزها  الفريدة،  التناف�سية  املميزات  من  جمموعة  توظيف 
البرتولية عالية اجلودة با�ستخدام مدخالت الإنتاج املتاحة لدى �سركة القاهرة لتكرير 
للبرتول  العامة  للهيئة  الإنتاج  ببيع  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة  و�ستقوم  البرتول. 

بالدولر الأمريكي وفقاً لالأ�سعار العاملية باعتباره اأحد بدائل ال�سترياد. 
توظيف  اإىل  يهدف  جذاب  اأعمال  منوذج  بتطوير  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة  وقامت 
الت�سنيع  تقنيات  اأحدث  وتطبيق  التكرير  �سناعة  تكنولوجيا  اإليه  و�سلت  ما  اأحدث 
لإنتاج ال�سولر املطابق للموا�سفات الأوروبية )EURO-V( وهو الوقود الأنقى من نوعه 
حول العامل. وميثل امل�سروع بذلك اأحد احللول العملية خلف�س العتماد على الواردات 
غاز  انبعاثات  منع  خالل  من  البيئي  الأداء  تعزيز  يف  م�ساهمته  عن  ف�ساًل  البرتولية، 

ثاين اأك�سيد الكربيت يف م�سر.

 مواجهة التحدي�ت
ح�شد الدعم احلكومي وت�أييد موؤ�ش�ش�ت القط�ع اخل��ص لتمويل امل�شروع

امل�سرية  وا�سع من احلكومة  وتاأييد  دعم  اكت�ساب  للتكرير يف  امل�سرية  ال�سركة  جنحت 
تنفيذ  اأن  غري   ،2006 عام  يف  التخطيط  بداية  منذ  الدولية  اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات 
راأ�سها  وعلى  البداية  يف  املتتالية  التحديات  من  ملوجة  تعر�س  للم�سروع  املايل  الإقفال 
تداعيات الأزمة املالية العاملية، وهو ما فر�س �سغوًطا كبرية على البنوك وجهات التمويل، 
البارزة  ائتمان ال�سادرات  املزيد من التمويالت من وكالت  اإىل جذب  القلعة  مما دفع 
خم�س  املايل  الإقفال  تنفيذ  ا�ستغرق  اخللفية  هذه  وعلى  واأوروبا.  وكوريا  اليابان  يف 

املتوا�سل. والتخطيط  العمل  من  �سنوات 

 املخطط الع�م مل�شروع ال�شركة امل�شرية للتكرير

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

 TANKAGE  AREA

SWS/ARU

NHT/CCR

 DHT/DEU

 FLARE  AREA

 MCB/IES - 001
HCU

HPU  (TKTI -Scope)
( املوقع اخملطط ) 

 UTILITY  AREA 

SS - 01

DCU

 WWT AREA
( املوقع اخملطط )

تقدمي 26 منحة تدريب مهني للدرا�سة مبعهد »دون بو�سكو«) ال�سالزيان( للتعليم 
الفني. ويبلغ بذلك اإجمايل عدد امل�ستفيدين من املبادرات التعليمية التي اأطلقتها 

ال�سركة370 األف م�ستفيد.
برن�مج زي�دة الدخل وري�دة الأعم�ل – م�شروعي ومتكني  .2

ال�سغري  امل�سروعات  من  املئات  دعم  "متكني" عن  "م�سروعي" و  برامج  اأثمرت  	•
املنطقة  من  �ساب  األف   30 لإعداد  توظيف  مراكز   4 واإطالق  وال�سباب  للمراأة 

ل�سوق العمل.
برن�مج بن�ء قدرات ال�شب�ب – ري�دة  .3

العمل  مهارات  على  متطوع  �ساب   1440 من  اأكرث  تدريب  عن  الربنامج  اأثمر  	•
 30 باأن  علًما  ال�سبابية،  املبادرات  وتنظيم  الإدارة  ومهارات  والتطوعي  املجتمعي 
�ساًبا ممن ا�ستكملوا الربنامج يقومون حالًيا باإدارة وتوجيه فرق املتطوعني مع 

توظيف املتطوعني اجلدد.
برن�مج دعم ذوي الحتي�ج�ت اخل��شة – تك�فل   .4

الأطفال،  لرعاية  مراكز   3 بدعم  الآن  حتى  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة  قامت  	•
طفل   5405 من  اأكرث  وتزويد  طفل   2000 من  اأكرث  خدمة  عنه  نتج  مما 
وغريها  ال�سمعية  بالأجهزة  املنطقة  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من  اآخر 
ال�سركة  بني  املن�سود  التكامل  حتقيق  اأجل  من  الطبية  امل�ساعدات  من 
وجمعيات  احلكومية  املوؤ�س�سات  مع  بال�سرتاك  وذلك  املحيطة،  واملجتمعات 

الجتماعي.  التاأهيل  ومراكز  املجتمع  تنمية 

 ت�شغيل م�شروع ال�شركة امل�شرية للتكرير
قامت ال�سركة ببدء عمليات الت�سغيل التجاري بامل�سروع خالل �سبتمرب 2019. وقد 
مت تركيب وحدة التك�سري الهيدروجيني كورية ال�سنع والتي تزن نحو 1.280 طن، 

وهي اأكرب قطعة اإن�سائية تدخل املوانئ امل�سرية على الإطالق. وتلعب وحدة التك�سري 
الهيدروجيني دوًرا حمورًيا يف تنويع وتعظيم اإنتاجية ال�سركة امل�سرية للتكرير من 

املنتجات البرتولية املكررة، حيث تقوم هذه الوحدة بتك�سري مدخالت الإنتاج من 
الزيت الثقيل عرب برج التقطري بالتفريغ ووحدة التفحيم ل�ستخال�س منتجات 

الوقود عالية اجلودة مثل وقود النفاثات النظيف وكذلك البنزين وال�سولر. واعتباًرا 
من فرباير 2020، قامت ال�سركة امل�سرية للتكرير باإنتاج 2.58 مليون طن من املنتجات 

الربتولية املكررة، منها **** طن من وقود ال�سولر املطابق ملوا�سفات اجلودة 
الأوروبية، و**** طن من النافتا، و**** طن من البنزين عايل الأوكتني، و**** طن 

من وقود الطائرات.

وظيفة  واأللف  عمل  فر�سة  األف   15 بتوفري  الإن�ساء  مراحل  خالل  امل�سروع  وقام 
ال�سركة  وتقوم  بامل�سروع.  املحيطة  املنطقة  اأبناء  من   %30 منهم  الت�سغيل،  عتد  دائمة 
من  امل�سريني  العاملني  اآلف  اإىل  واخلربات  املعارف  بنقل  حالًيا  للتكرير  امل�سرية 
ا  واأي�سً الإن�ساء  مبجالت  اخلرباء  اأكفاأ  يد  على  املكثفة  التدريب  برامج  تقدمي  خالل 
التكرير، علًما باأن امل�سروع ي�سم عاملني من جن�سيات عديدة من بينها م�سر واأمريكا 

وغريها.     وا�سرتاليا  اجلنوبية  وكوريا 

اعتباًرا من دي�سمرب 2019



حق�ئق اأ�ش��شية عن ال�شركة امل�شرية للتكرير
القاهرة، م�سراملقر الرئي�شي

اإجم�يل اإنت�ج الوقود وامل�شتق�ت البرتولية ع�لية 
4.7 مليون طن �سنوًيااجلودة

اإنت�ج وقود ال�شولر املط�بق للموا�شف�ت الأوروبية 
)EURO V(2.3 مليون طن �سنوًيا

الوظ�ئف وفر�ص العمل املت�حة
15 األف فر�سة عمل اأثناء مراحل 
الإن�ساء واألف وظيفة دائمة بعد 
افتتاح امل�سروع

�سبتمرب 2019موعد بدء العملي�ت
29.1%معدل خف�ص انبع�ث ث�ين اأك�شيد الكربيت يف م�شر *

30-40%معدل خف�ص واردات ال�شولر يف م�شر*
2.9 مليار دولرقيمة حزمة القرو�ص

1.5 مليار دولر تقريًبااإجم�يل ال�شتثم�رات الراأ�شم�لية
13.1%ح�شة �شركة القلعة يف امل�شروع

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

�شركةالقلعة
 )CCAP.CA امل�سرية  البور�سة  )كود  القلعة  �سركة 
والبنية  الطاقة  ا�ستثمارات  يف  الرائدة  ال�سركة  هي 
الطاقة،  تت�سمن  ا�سرتاتيجية  قطاعات  على  تركز  حيث  باأفريقيا،  الأ�سا�سية 
والأ�سمنت، والأغذية، والنقل والدعم اللوجي�ستي، والتعدين والطباعة والتغليف. 

qalaaholdings.com  :املزيد من املعلومات على املوقع الإليكرتوين

امل�شرية  ال�شركة 
للتكرير

م�سروع  بتطوير  القلعة  �شركة  ق�مت 
ال�سركة امل�سرية للتكرير بتكلفة ا�ستثمارية قدرها 4.4 مليار دولر اأمريكي. وتقوم 
البرتولية  املنتجات  من  �سنوًيا  طن  مليون   4.7 باإنتاج  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة 
اجلودة  البنزين عايل  م�ستقات  األف طن من  ت�سمل 860  والقيمة،  اجلودة  عالية 
الأوروبية اجلودة  ملوا�سفات  املطابق  ال�سولر  وقود  من  طن  مليون   2.3  وكذلك 
)Euro – V( و600 األف طن �سنوًيا من وقود النفاثات. وتعد ال�سركة امل�سرية للتكرير 
اأكرب م�سروع �سراكة بني القطاعني العام واخلا�س مب�سر، وي�ساهم امل�سروع يف دفع 
عجلة التنمية القت�سادية عرب تعزيز ال�ستفادة من املوارد املتاحة، ف�ساًل عن دوره 
اأحد  املبا�سرة، مما يجعله  الأجنبية  الدولرات من ال�ستثمارات  يف جذب مليارات 

م�سروعات القيمة امل�سافة ذات املردود الجتماعي والبيئي. 

القلعة لالإ�شت�ش�رات امل�لية �شرق اأفريقيا
 جممع ريلواي، �شارع �شتي�شن

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

نريوبي، كينيا

هاتف: 76-9 444 20 20 )0( 254+

)Qalaa Holdings( القلعة لالإ�شت�ش�رات امل�لية
1089 كورني�ص النيل

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

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

القلعة لالإ�شت�ش�رات امل�لية اجلزائر
1 �شارع عمار �شويقي 

االأبيار • اجلزائر • اجلزائر  -  16000

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

Qatar Petroleum International
قط��������������������ر للبت����������������������رول  الدولي������������������������ة

International

 اجله�ت الداعمة للم�شروع
جنحت �شركة القلعة يف توفري ا�شتثم�رات راأ�شم�لية بقيمة 1.5 ملي�ر دولر تقريًب� وحزمة قرو�ص 

بلغت 2.9 ملي�ر دولر لتمويل ال�شركة امل�شرية للتكرير، عرب �شراكته� ال�شرتاتيجية مع اأبرز 
موؤ�ش�ش�ت التمويل التنموية حول الع�مل واأكرب الالعبني على خريطة ال�شتثم�ر الدويل، ومنه�:

حزمة ا�شتثم�رات راأ�شم�لية بقيمة 1.5 ملي�ر دولر تقريبً�

موؤ�س�سة قطر للبرتول 
�سركة القلعة

الهيئة امل�سرية العامة للبرتول
InfraMed سندوق اإنفراميد�

موؤ�س�سة التمويل الدولية
 )FMO( املوؤ�س�سة الهولندية للتنمية
 )DEG( موؤ�س�سة ال�ستثمار الأملانية

حزمة قرو�ص بقيمة 2.9 ملي�ر دولر تقريبً�

)JBIC( بنك اليابان للتعاون الدويل
)NEXI( موؤ�س�سة نيبون لتاأمني ال�سادرات وال�ستثمار

)KEXIM( ت�سهيل ائتماين
)KEXIM( ت�سهيالت م�سمونة
)EIB( بنك ال�ستثمار الأوروبي

)AfDB( البنك الإفريقي للتنمية
قر�س ثانوي

قر�س قابل للتحويل

* ن�شبة النخف��ص عن املعدلت اليومية احل�لية

qalaaholdings.com

ق�شة جن�ح: 
كيف متول م�سروع 
تكرير ناجح بقيمة 

4.4 مليار دولر؟
اأكرب م�شروع �شراكة بني القطاعني 

العام واخلا�ص يف م�شر

 ال�شتثم�ر فى امل�شروع�ت ذات املردود الإيج�بي امل�شتدام

مليون دوالر اأمريكي

مليون دوالر اأمريكي
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