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كلمة المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

انطالقة جديدة في مسيرة النمو

السيدات والسادة المساهمين،

جنحت �شركة القلعة و�شركاتها التابعة يف اال�ستفادة من برنامج الإ�صالح
االقت�صادي الذي �أطلقته احلكومة امل�صرية منذ عامني ،ومتثلت �أبرز مالحمه يف
خف�ض دعم الطاقة تدريج ًيا وتعومي اجلنيه امل�صري ،وهى ذات ال�سيا�سات التى
عاما .وقد �أ�صبحت القلعة و�شركاتها
نادت بها القلعة منذ ن�ش�أتها قبل �أكرث من ً 14
التابعة �أكرث ا�ستعدادًا لتوظيف املعطيات االقت�صادية اجلديدة وجنى ثمار حزمة
الإ�صالحات التي نفذتها احلكومة ،يف �ضوء حت�سن الو�ضع املايل للدولة وارتفاع
احتياطي النقد الأجنبي وحجم ال�صادرات� ،إىل جانب زيادة �إنتاج الغاز الطبيعي
ومنو الطلب املحلي على م�صادر الطاقة التقليدية والبديلة ،وزيادة اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة مرة �أخرى وخا�صة يف قطاع البرتول والغاز ،ف�ض ًال عن زيادة
م�شاركة القطاع اخلا�ص وم�ساهمته يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية بالبالد.
بالت�أكيد هذا حت�سن ملحوظ والدولة �أ�صبحت ت�سلك امل�سار ال�سليم لتجاوز ال�ضغوط
االقت�صادية ،ولكنه ال يعني انق�ضاء الأزمات والتقلبات االقت�صادية ،فم�صر الزالت
بحاجة كبرية للرتكيز على حل جمموعة من الق�ضايا الهامة مبا يف ذلك عجز
املوازنة وم�ستويات الدين وال�سيما الديون بالعمالت الأجنبية.
توظيف الفرص الجديدة

ركزت القلعة خالل الفرتة املا�ضية على تطوير منوذج �أعمالها وتهيئة عدة
ا�ستثمارات تابعة لال�ستفادة من النقلة املرتقبة خالل املرحلة املقبلة عرب
توظيف املعطيات االقت�صادية الراهنة ،وخا�صة ا�ستثمارات الطاقة والتعدين
والأ�سمنت والنقل والدعم اللوجي�ستي التي جنحت بكفاءة يف توظيف معامل
الواقع االقت�صادي اجلديد وتعظيم العائد اال�ستثماري للم�ساهمني من خالل
توفري البدائل العملية لال�سترياد وتعزيز القدرة التناف�سية ل�صادراتها وتوفري
حلول الطاقة التقليدية والبديلة وو�سائل النقل املتميزة بكفائتها العالية.
وقد كانت ا�ستثمارات القلعة يف قطاع الطاقة الأكرث ا�ستفادة من حزمة
الإ�صالحات اجلديدة وت�أثريها الإيجابي على تعزيز �أن�شطة تكرير وتوزيع
املنتجات البرتولية وارتفاع الطلب على م�صادر الطاقة البديلة ،حيث
جنحت طاقة عربية يف تنمية الأن�شطة الت�شغيلية مبا يف ذلك ت�سويق
املنتجات البرتولية وم�شروعات توزيع الغاز الطبيعي وتوليد وتوزيع
الكهرباء ،بينما عكفت �شركة توازن على تلبية الطلب املتنامي على
منتجات الطاقة البديلة والوقود امل�شتق من املخلفات .كما تتطلع ال�شركة
�إىل ا�ستكمال وت�شغيل م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير خالل الن�صف
الثاين من عام  ،2019وهو م�شروع تبلغ تكلفته اال�ستثمارية  4.3مليار
دوالر ويهدف �إىل توفري البدائل العملية لال�سترياد عرب �إنتاج  2.3مليون
طن من وقود ال�سوالر املطابق للموا�صفات الأوروبية ( )Euro-Vوتقلي�ص
حوايل  %40من واردات ال�سوالر وبالتايل توفري مئات املاليني على خزانة
الدولة ب�شكل مبا�شر.وت�ؤمن �شركة القلعة بالأبعاد اال�سرتاتيجية للم�شروع،
لي�س فقط على نتائج و�أعمال �شركة القلعة ولكن � ً
أي�ضا على م�سرية التنمية
االقت�صادية يف م�صر.
وترى الإدارة �أن �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي ،وال�سيما خف�ض دعم
الطاقة ب�شكل تدريجي ،كانت داف ًعا لنمو الطلب على خدمات النقل النهري
 4شركة القلعة التقرير السنوي لعام • 2017

من استثمارات قطاع
الطاقة والنقل إلى
المشروعات الصناعية،
نجحت استثمارات القلعة
في ترسيخ مكانتها
عبر توظيف المعطيات
االقتصادية الجديدة.

التي تقدمها �شركة نايل لوجي�ستيك�س باعتبارها البديل الأكرث كفاءة والأقل
تكلف ًة مقار ًنة بو�سائل النقل الربي مثل ال�شاحنات .كما ا�ستفادت ال�صناعات
الت�صديرية التي ت�سجل م�صروفاتها باجلنيه امل�صري من خطوة تعومي
اجلنيه ،ومن بينها ا�ستثمارات القلعة يف قطاع التعدين وحتديدً ا �شركة �أ�سكوم
لت�صنيع الكربونات والكيماويات و�شركة جال�س روك للمواد العازلة ،حيث
�أ�صبحت �صادراتها �أكرث تناف�سية على ال�ساحة الإقليمية و�أ�صبحت نتائجها
املالية �أكرث قوة.
االنطالقة التالية

�أرى �أن م�صر باتت مهيئة لت�سطري املرحلة املقبلة من م�سرية النمو بف�ضل
مدعومة
الإدارة ال�سليمة لل�سيا�سات االقت�صادية واملالية والنقدية،
ً
باملميزات التناف�سية الطبيعية التي تنفرد بها الدولة .غري �أننا منر
مبنعطف تاريخي تتمثل �أبرز مالحمه يف �أزمة الأ�سواق النا�شئة حال ًيا،
�إىل جانب ارتفاع �أ�سعار النفط وكذلك ارتفاع �أ�سعار الفائدة ،م�صحو ًبا
بارتفاع قيمة الدوالر �أمام عمالت املنطقة .ولذلك يجب على احلكومة
امل�صرية موا�صلة تنفيذ حزمة الإ�صالحات االقت�صادية مع ت�شجيع
ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص وجذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة وكذلك
زيادة ا�ستثماراتها يف قطاع التعليم� ،سع ًيا للحفاظ على م�ؤ�شرات النمو
االقت�صادي وتعزيزها على املدى املتو�سط والبعيد.
وعلى الرغم من بداية تركيز احلكومة على �إقامة امل�شروعات ال�ضخمة
باال�شرتاك بني القطاعني العام واخلا�ص ،وتوجه �أنظار �أ�صحاب
امل�شروعات املحلية وامل�ستثمرين الأجانب �إىل �ضرورة موا�صلة الإ�صالحات
الت�شريعية و�ضخ املزيد من اال�ستثمارات يف تطوير البنية الأ�سا�سية
و�إقامة امل�شروعات اجلديدة ،غري �أنه هناك عدد حمدود من امل�ستثمرين
القادرين على �إقامة وتطوير امل�شروعات املتميزة مبردودها االقت�صادي
امل�ستدام.
وعلى هذه اخللفية �أتوقع �أن يقود دفة النمو خالل الفرتة املقبلة امل�ستثمرين
من �أ�صحاب اخلربات الوا�سعة يف �إقامة امل�شروعات اجلديدة وت�أمني التمويل
الالزم من امل�ؤ�س�سات املالية العاملية مع جذب امل�ستثمرين القادرين على
ا�ستيعاب وتاليف املخاطر املتعلقة ب�إقامة امل�شروعات ال�ضخمة.
كل تلك ال�صفات واخل�صائ�ص اال�ستثمارية الفريدة تنفرد بها �شركة
القلعة� ،إذ ينعك�س ذلك يف قيامها منذ ن�ش�أتها ب�إقامة وتطوير �أكرث من
 50م�شروع حيوي يغطي خمتلف القطاعات االقت�صادية ،ف�ض ًال عن
ثقة �أبرز م�ؤ�س�سات التمويل الدولية وامل�ستثمرين املحليني والأجانب
يف جودة النموذج اال�ستثماري لل�شركة .كما حر�صت القلعة و�سط فرتة
اال�ضطرابات التي ع�صفت بامل�شهد ال�سيا�سي واالقت�صادي عام 2011
على تطوير منوذج �أعمالها ،حتى حتولت �إىل �أبرز الكيانات اال�ستثمارية
القادرة على امل�ساهمة ب�شكل فعال يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية خالل
الفرتة املقبلة بالتوازي مع ت�سطري ال�صفحة اجلديدة مب�سرية منو ال�شركة.

الخطط التوسعية

يف �ضوء حر�ص القلعة على دعم وتنمية حمفظة ا�ستثماراتها بهدف اال�ستفادة
من قدرتها املتزايدة على النمو ،قامت ال�شركة بتخ�صي�ص �أكرث من 1.5
مليار جنيه ل�صالح ا�ستثمارات قطاع الطاقة خالل عام  ،2018وذلك على
�أن ترتفع تلك اال�ستثمارات �إىل  2.5مليار جنيه خالل عام  2019و 8مليار
جنيه بحلول عام  .2020وت�شمل تلك اال�ستثمارات م�شروع �شركة طاقة عربية
لإن�شاء حمطة طاقة �شم�سية بتكلفة ا�ستثمارية  150مليون دوالر يف منطقة
بنبان مبحافظة �أ�سوان ،عل ًما ب�أن امل�شروع الذي يجرى حال ًيا تنفيذه متهيدً ا
لت�شغيله خالل الن�صف الأول من عام � ،2019سيعمل بنظام تعريفة التغذية
الكهربائية الذي �أقرته احلكومة امل�صرية و�سي�ساهم يف �إ�ضافة  50ميجا وات
من القدرة الكهربائية �إىل ال�شبكة القومية للكهرباء .وعلى �صعيد �أن�شطة
ت�سويق وتوزيع املنتجات البرتولية ،تعتزم طاقة عربية م�ضاعفة عدد حمطات
الوقود من  51حمطة �إىل  100حمطة خدمة بحلول عام .2020
ومن جانب �آخر تدر�س القلعة حال ًيا زيادة ح�صتها غري املبا�شرة يف
م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير ت�أكيدً ا لقناعتها الرا�سخة بالأبعاد
اال�سرتاتيجية للم�شروع ،لي�س فقط على نتائج و�أعمال �شركة القلعة ولكن
� ً
أي�ضا على م�سرية التنمية االقت�صادية يف م�صر .وبالإ�ضافة �إىل ذلك
قامت ال�شركة مبراجعة ورفع تقدير اجلدوى املالية اخلا�صة بامل�شروع،
وذلك يف �ضوء ارتفاع �أ�سعار الوقود يف ال�سوق املحلي وت�شريع قوانني
�شحن جديدة للحد من االنبعاثات الكربيتية ،والتي �ست�ؤدي بدورها �إىل
زيادة الطلب على املنتجات البرتولية عالية اجلودة .وفور ت�شغيل امل�شروع
اجلديد� ،ستقوم ال�شركة بدرا�سة �سبل تعزيز ا�ستفادتها من امل�شروع
بالتعاون مع جميع ال�شركاء عرب تنمية الطاقة الإنتاجية بواقع %15
�إ�ضافية ،وذلك يف �إطار خطة القلعة لزيادة ا�ستثماراتها يف م�شروعات
تكرير و�إنتاج البرتوكيماويات.

وعلى �صعيد قطاع النقل� ،شهد العامني املا�ضيني تنفيذ ا�سرتاتيجية جديدة
للتو�سع ب�أعمال �شركة نايل لوجي�ستيك�س وتعزيز قدرتها التناف�سية باعتبارها
البديل الأكرث كفاءة والأقل تكلف ًة مقار ًنة بو�سائل النقل الربي ،حيث عكفت
الإدارة على تنمية وتنويع باقة متكاملة من خدمات و�أن�شطة النقل والدعم
اللوجي�ستي لي�شمل ذلك م�ستودع احلاويات اجلديد الذي مت ت�شغيله م�ؤخ ًرا
وحقق نتائج قوية على ال�صعيدين املايل والت�شغيلي ،ف�ض ًال عن خططها
لت�شغيل م�ستودع احلبوب اجلديد مطلع عام  2019وتنمية �إيرادات و�أرباح
ا�ستثمارات قطاع النقل.
ويف اخلتام �أ�ؤكد �أن �شركة القلعة و�شركاتها التابعة �ستوا�صل جني ثمار
التحوالت اجلذرية التي طر�أت على امل�شهد االقت�صادي مع تعزيز قدرتها
التناف�سية مبختلف الأ�سواق التي تعمل بها� ،سع ًيا لت�سطري �صفحة جديدة
مب�سرية النمو وتر�سيخ املكانة التي تنفرد بها القلعة باعتبارها �شركة رائدة يف
ا�ستثمارات الطاقة والبنية الأ�سا�سية مب�صر و�أفريقيا.

أحمد هيكل
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

وبالإ�ضافة �إىل ذلك تعمل �شركة توازن على تلبية الطلب املرتفع على منتجات
الطاقة البديلة عرب م�ضاعفة طاقتها الإنتاجية من الوقود البديل امل�شتق
من املخلفات ( ،)RDFعل ًما ب�أنه مت �شراء املاكينات واملعدات على �أن يتم
ت�شغيلها مطلع عام  .2019كما ت�ستهدف القلعة زيادة الطاقة الإنتاجية ل�شركة
�أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات بحلول منت�صف عام  ،2019عل ًما ب�أن
ال�شركة توجه �إنتاجها �إىل �أ�سواق الت�صدير على ال�ساحة الإقليمية والدولية.
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نبذة عن شركة القلعة

نبذة عن شركة القلعة

شركة رائدة في استثمارات
الطاقة والبنية األساسية بأفريقيا
جنحت �شركة القلعة منذ ن�ش�أتها عام  2004يف ت�أ�سي�س جمموعة جذابة
من امل�شروعات اال�ستثمارية التي تلبي احتياجات �أكرث من  1.3مليار
م�ستهلك ،حيث حتر�ص القلعة باعتبارها �شركة رائدة يف ا�ستثمارات
الطاقة والبنية الأ�سا�سية على �إقامة امل�شروعات االبتكارية ذات املردود
الإيجابي امل�ستدام على املجتمعات املحيطة ب�أعمال ال�شركة .وحتظى
�شركة القلعة بحزمة من اال�ستثمارات التابعة يف قطاعات ا�سرتاتيجية
تت�ضمن الطاقة والأ�سمنت والدعم اللوجي�ستي والأغذية والتعدين ،والتي

�سوف تقوم بتحديد م�ستقبل املنظومة االقت�صادية باملنطقة من خالل
ت�أمني احتياجات الطاقة للمواطنني وامل�شروعات ال�صناعية والتجارية،
وزراعة وت�صنيع املنتجات الغذائية ال�صحية والآمنة ،وتقدمي حلول النقل
التي تتميز بكفاءة ا�ستهالك الوقود واحلفاظ على البيئة ،وحتقيق القيمة
امل�ضافة للموارد الطبيعية ،وكذلك امل�ساهمة يف بناء وتطوير �شبكات
البنية الأ�سا�سية .وتقوم ا�ستثمارات القلعة بت�شغيل �أكرث من � 15ألف
موظف وعامل من خالل �شركاتها التابعة.

قطاعات الشركة

قطاعات
الطاقة

9.3

مليار
جنيه

اإليرادات

73

مليار
جنيه

إجمالي األصول
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769

األسمنت
واإلنشاءات

النقل والدعم اللوجيستي

مليون
جنيه

األرباح التشغيلية قبل خصم
الضرائب والفوائد واإلهالك
واالستهالك

10.3

األغذية

التعدين

*الطباعة والتغليف

مليار
جنيه
*اعتبارًا من عام  - 2018مجموعة جراندفيو
القابضة سابقًا

إجمالي حقوق الملكية

*بدأت القلعة تجميع نتائجها خالل الربع األول من عام 2018
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نبذة عن شركة القلعة

سجل حافل باإلنجازات في إطالق المشروعات الجذابة

عاما
أسسنا  50شركة على مدار 14
ً

تحظى القلعة بالخبرات الالزمة

إلقامة المشروعات الواعدة التي تلقى
اهتمام مجتمع االستثمار الدولي.

نشأت شركة القلعة عام  2004بغرض توظيف مقومات النمو الواعدة وفرص النمو
الجذابة التي تزخر بها المنطقة ،حيث نجحت الشركة في إقامة المشروعات الجديدة
وتحويل الشركات المحلية القائمة إلى أبرز الكيانات الرائدة على الساحة اإلقليمية على
الرغم من مختلف التحديات االقتصادية التي ألقت بظاللها على أسواق المنطقة

مشروعات تم تأسيسها

ASCOM Carbonate and Chemicals Manufacturing

المصرية للتكرير

مشروعات تم االستحواذ عليها وتطويرها

جالس روك
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طاقة عربية
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2017

أبرز مستجدات عام

أبرز مستجدات

نجحت شركات القلعة في توظيف المعطيات
االقتصادية الجديدة مع االستعداد لبدء المرحلة
الجديدة من مسيرة النمو
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أبرز مستجدات عام 2017

األداء المالي

االستعداد لتحقيق طفرة جديدة
بمسيرة النمو
تعكس نتائج عام  2017مردود التحوالت المستمرة بنموذج أعمال القلعة مع تهيئة عدة
شركات تابعة لالستفادة من نقلة مرتقبة خالل المرحلة المقبلة عبر توظيف المعطيات
االقتصادية الجديدة

اإليرادات المجمعة
(مليون جم)

األرباح التشغيلية
(مليون جم)

%56

%22

نموسنوى

٩,٢٨٢٫٣

٧,٦٢٠٫٠
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٧٦٩٫١

وفي قطاع األسمنت بلغت إيرادات مجموعة أسيك القابضة  2.7مليار جنيه خالل عام 2017
بزيادة سنوية  ،%4حيث مثل القطاع  %29من إجمالي إيرادات العام وساهم بنحو  %8من
معدل نمو إيرادات القلعة خالل نفس الفترة .ويعكس ذلك نمو حجم اإلنتاج وزيادة أسعار
البيع بشركتي أسيك للهندسة التابعة لمجموعة أسيك القابضة ،وكذلك مصنع أسمنت
التكامل التابع لشركة أسيك لألسمنت في السودان.

٤٩٢٫٦

ومن جهة أخرى بلغت إيرادات قطاع التعدين  954.2مليون جنيه خالل عام  2017بزيادة سنوية
 ،%28حيث ساهم القطاع بحوالي  %15من معدل نمو إيرادات شركة القلعة .ويرجع ذلك
بصورة أساسية إلى تحسن القدرة التنافسية لصادرات شركتي جالس روك للمواد العازلة
وأسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر .2016

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٦

٩,٢٨٢٫٣

احتل قطاع الطاقة صدارة إيرادات شركة القلعة خالل عام  ،2017حيث بلغت مساهمته %49
من إجمالي اإليرادات وساهم بنحو  %83من معدل نمو إيرادات القلعة ،وهو ما يعكس النمو
الملحوظ بإيرادات شركتي طاقة عربية وتوازن خالل العام .ويعكس ذلك استفادة الشركتين
من سياسات اإلصالح االقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية ،حيث نجحت طاقة عربية
في تنمية األنشطة التشغيلية بما في ذلك تسويق المنتجات البترولية ومشروعات توزيع
الغاز الطبيعي وتوليد وتوزيع الكهرباء ،بينما عكفت شركة توازن على تلبية الطلب المتنامي
على منتجات الطاقة البديلة والوقود المشتق من المخلفات.

نموسنوى

بلغت �إيرادات �شركة القلعة  9.3مليار جنيه خالل عام  ،2017وهو منو
�سنوي مبعدل  %22بف�ضل جناح ا�ستثماراتها التابعة وال�سيما ا�ستثمارات
الطاقة والتعدين والأ�سمنت والنقل والدعم اللوجي�ستي يف توظيف معامل
الواقع االقت�صادي اجلديد بكفاءة واال�ستفادة من فر�ص النمو اجلديدة التي
تطرحها املعطيات االقت�صادية اجلديدة.
بلغت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك
 769.1مليون جنيه خالل عام  ،2017وهو منو �سنوي مبعدل  .%56ويعك�س
ذلك ارتفاع امل�ساهمة الإيجابية لقطاعات التعدين والأ�سمنت والأغذية،
حيث حت�سنت القدرة التناف�سية ل�صادرات �شركة �أ�سكوم التي تقوم بتح�صيل
�إيرادات الت�صدير بالعمالت الأجنبية وت�سجيلها على قوائمها املالية باجلنيه
امل�صري� ،إىل جانب ارتفاع الكفاءة الت�شغيلية مب�صنع �أ�سمنت التكامل بعد
ت�أمني احتياجاته من الطاقة من خالل ربطه بال�شبكة القومية للكهرباء،
ف�ض ًال عن الأداء القوي ل�شركة مزارع دينا يف قطاع الأغذية ،والتي جنحت
يف حتقيق االكتفاء الذاتي من �إنتاج الأعالف وبالتايل تاليف خماطر ارتفاع
�أ�سعارها.
ارتفعت م�صروفات الفوائد البنكية مبعدل �سنوي  %49لتبلغ  995.5مليون
جنيه خالل عام  ،2017نظ ًرا لرتاجع قيمة اجلنيه امل�صري بحوايل  %50بعد
تعومي اجلنيه خالل نوفمرب  2016وت�أثريه على الديون الدوالرية للقلعة.
�سجلت �شركة القلعة �صايف �أرباح من بيع اال�ستثمارات بقيمة  15.3مليون
جنيه خالل عام  ،2017حيث قامت القلعة بت�سجيل �أرباح بيع ح�صتها ب�شركة
دجلفا يف اجلزائر بقيمة  404.4مليون جنيه خالل الربع الثاين من عام
 ،2017مما �ساهم يف تعوي�ض خ�سائر بيع اال�ستثمارات بقيمة  389.1مليون
جنيه خالل الربعني الثالث والرابع من نف�س العام.

أنشطة توزيع الغاز الطبيعي
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أبرز مستجدات عام 2017

اإليرادات المجمعة لشركة القلعة خالل عام 2017

%49

%29

الطاقة

األسمنت
واإلنشاءات

%10

التعدين

%8

األغذية

%1

%2

النقل والدعم
اللوجيستي

استثمارات أخرى

ببيع ح�صة القلعة يف �شركة بنيان املالكة مل�شروع ديزاينبولي�س مول (مينا
هومز) ،والتي مت توقيع اتفاقية التخارج منها خالل �أبريل  2018و�إمتامها يف
يونيو من نف�س العام .وتتوقع الإدارة �أن ال ت�سجل ال�شركة ا�ضمحالالت بهذة
ال�ضخامة م�ستقبال.

بلغت تكلفة اال�ضمحالل  4.3مليار جنيه خالل عام  ،2017وهو ما يعادل ثالثة
�أ�ضعاف اال�ضمحالل امل�سجل خالل عام  2016والبالغ  1.5مليار جنيه تقري ًبا.
ويعك�س ذلك قرار القلعة خالل عام  2017بت�سجيل �أ�صول ريفت فايل يف كينيا
�ضمن بند تكاليف اال�ضمحالل وف ًقا ملتطلبات معايري املحا�سبة امل�صرية ،وذلك
بعد قرار املحكمة الكينية العليا يف  31يوليو  2017بت�أييد �إنهاء حق امتياز ال�شركة
يف كينيا ،والذي �سيتم � ً
أي�ضا مبقت�ضاه نقل ملكية �أ�صول ريفت فايل �إىل احلكومة
الكينية .وقد �أدى ذلك �إىل ت�سجيل تكاليف ا�ضمحالل بقيمة  3.2مليار جنيه عن
التزامات �شركة ريفت فايل .وترى الإدارة �أنه على الرغم من �صعوبة هذا القرار
و�أثره على قائمة الدخل املجمعة للقلعة ،غري �أنه �سي�ساهم م�ستقبلاً يف تقلي�ص
خ�سائر العمليات غري امل�ستمرة من �أحد امل�شروعات املكبلة بالتحديات الت�شغيلية
ال�صعبة ،وبالتايل �إتاحة الفر�صة لتوظيف املوارد ب�شكل �أف�ضل و�ضخ ر�ؤو�س
الأموال يف ا�ستثمارات �أخرى ذات مقومات منو واعدة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
�شركة القلعة الزالت حتتفظ على قوائمها املالية املجمعة بالتزامات �شركة �أفريكا
أرباحا على
ريل وايز البالغة  5.6مليار جنيه ،وبالتايل تتوقع ال�شركة �أن ت�سجل � ً
قائمة الدخل املجمعة عند ا�ستبعاد تلك االلتزامات مع خروج �أفريكا ريل وايز
من حتت �سيطرة �شركة القلعة خالل الفرتة القادمة.

وقد �أثمرت تلك البنود اال�ستثنائية التي بلغت قيمتها  5مليار جنيه تقري ًبا (مبا يف
ذلك تكلفة اال�ضمحالل واملخ�ص�صات وخ�سائر العمليات غري امل�ستمرة) �إىل تكبد
�صايف خ�سائر بعد خ�صم حقوق الأقلية بقيمة  4.7مليار جنيه خالل عام .2017

وت�ضمنت �أبرز بنود تكاليف اال�ضمحالل الأخرى ت�سجيل  359.5مليون جنيه
عن اال�ضمحالل يف م�ستحقات القلعة من بيع �شركتي العامرية لل�صناعات
املعدنية والإ�سكندرية مل�سبوكات ال�سيارات التابعتني لل�شركة املتحدة
للم�سابك ،بالإ�ضافة �إىل ت�سجيل ا�ضمحالل بقيمة  489مليون جنيه متعلقة

وبلغ �إجمايل الديون املجمعة  9.78مليار جنيه يف  31دي�سمرب 2017
(با�ستثناء ديون ال�شركة امل�صرية للتكرير) مقابل  9.71مليار جنيه يف نهاية
دي�سمرب  .2016وبلغت ديون ال�شركة امل�صرية للتكرير  34.18مليار جنيه
بنهاية دي�سمرب  2017مقابل  30.41مليار جنيه يف نهاية دي�سمرب .2016

 14شركة القلعة التقرير السنوي لعام • 2017

بلغت املخ�ص�صات  272.5مليون جنيه خالل عام  2017منها خم�ص�صات
بقيمة  115مليون جنيه متعلقة ب�شركة زهانة للأ�سمنت يف اجلزائر .ومن
جانب �آخر بلغت اخل�سائر من العمليات غري امل�ستمرة  434.1مليون جنيه،
وهو انخفا�ض �سنوي مبعدل  %51مقابل  883.6مليون جنيه خالل عام .2016
وي�شمل ذلك ت�سجيل خ�سائر م�شروع ديزاينبولي�س مول ( 68.4مليون جنيه)،
و�شركة �أفريكا ريل وايز ( 224مليون جنيه) ،بالإ�ضافة �إىل خ�سائر �سل�سلة
�سوبر ماركت مزارع دينا ( 59.7مليون جنيه).

مشروع الشركة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد
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أبرز مستجدات عام 2017

نظرة مستقبلية

ا�ستفادت ا�ستثمارات القلعة �ش�أنها �ش�أن العديد من ال�شركات امل�صرية
من خطوات الإ�صالح االقت�صادي يف م�صر وال �سيما تعومي اجلنيه ،حيث
�أ�صبحت �أكرث قدرة على توظيف املعطيات االقت�صادية اجلديدة وبالتايل
تنمية نتائجها املالية.

تعمل طاقة عربية حاليًا على إنشاء محطة
طاقة شمسية بقدرة  50ميجاوات ضمن مشروع
يضم  13محطة طاقة شمسية في مجمع
بنبان بأسوان

تعتزم القلعة التوسع في قطاع تدوير المخلفات
بمصر من خالل شركة توازن وشركتي إيكارو وإنتاج
التابعتين لها

وتتوقع الإدارة حت�سن �أداء ا�ستثمارات قطاع الطاقة على الأخ�ص ،والتي
كانت الأكرث ا�ستفادة من �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي التي تتبناها
احلكومة امل�صرية .كما ترى �أن املرحلة املقبلة �ست�شهد منو �أعمال القطاع
يف �ضوء دخول طاقة عربية يف م�شروع م�شرتك لإن�شاء حمطة طاقة
�شم�سية مبجمع بنبان يف �أ�سوان ،واملقرر ت�شغيله خالل الن�صف الأول من
عام  ،2019عل ًما ب�أنه مت ت�أمني التمويل الالزم وبدء الأعمال الإن�شائية
بامل�شروع .ومن جانب �آخر تعمل �شركة توازن على تلبية الطلب املرتفع
على منتجات الطاقة البديلة عرب م�ضاعفة طاقتها الإنتاجية من الوقود
البديل امل�شتق من املخلفات ( ،)RDFعل ًما ب�أنه مت �شراء املاكينات
واملعدات على �أن يتم ت�شغيلها مطلع العام املقبل .كما تتطلع الإدارة �إىل
ا�ستكمال وت�شغيل م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير وف ًقا للإطار الزمني
امل�ستهدف ،حيث �شهد مطلع عام  2018تو�صيل امل�شروع ب�شبكة الكهرباء
وت�شغيل �شبكة الكهرباء الداخلية وكذلك تو�صيل الغاز الطبيعي وتدفيعه
يف ال�شبكة الداخلية وبدء جتارب ت�شغيل الغاليات متهيدً ا لبدء الت�شغيل
التجاري للم�شروع مطلع عام  .2019وتدر�س ال�شركة حال ًيا زيادة ح�صتها
غري املبا�شرة يف ال�شركة امل�صرية للتكرير ت�أكيدً ا لقناعتها الرا�سخة
بالأبعاد اال�سرتاتيجية للم�شروع على نتائج و�أعمال �شركة القلعة وتر�سيخ
مكانتها ك�شركة رائدة يف ا�ستثمارات الطاقة والبنية الأ�سا�سية.
ومن جهة �أخرى ،ترى الإدارة �أن �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي ال�شجاعة
يف م�صر ،وال �سيما تعومي اجلنيه ،كان لها مردودًا �إيجاب ًيا على �صناعات
م�صرية عديدة ،وخا�صة ال�صناعات الت�صديرية التي ت�سجل م�صروفاتها
باجلنيه امل�صري ،ومن بينها ا�ستثمارات القلعة يف قطاع التعدين التي
�أ�صبحت �صادراتها �أكرث تناف�سية و�أ�صبحت نتائجها املالية �أكرث قوة.
وبالتايل ت�ستهدف القلعة زيادة الطاقة الإنتاجية ل�شركة �أ�سكوم لت�صنيع
الكربونات والكيماويات بن�سبة  %70-60بحلول عام  ،2020عل ًما ب�أن
ال�شركة توجه �إنتاجها �إىل �أ�سواق الت�صدير على ال�ساحة الإقليمية والدولية.

نجحت نايل لوجيستيكس في تحويل ميناء النوبارية
إلى مركز لوجيستي متكامل يضم مجموعة من
مستودعات التخزين الضخمة والمستودعات الجمركية

وتتوقع الإدارة � ً
أي�ضا �أن الزيادة املتوقعة ب�أ�سعار الطاقة مبا يف ذلك وقود
ال�سوالر� ،ستكون داف ًعا لنمو الطلب على خدمات النقل النهري التي تقدمها
�شركة نايل لوجي�ستيك�س باعتبارها البديل الأكرث كفاءة والأقل تكلف ًة
مقار ًنة بو�سائل النقل الربي مثل ال�شاحنات .وبالتايل تعكف الإدارة حال ًيا
على تنمية وتنويع باقة متكاملة من خدمات و�أن�شطة الدعم اللوجي�ستي،
مبا يف ذلك �إن�شاء م�ستودع جديد لتخزين احلبوب �سع ًيا الفتتاحه مطلع
العام املقبل ،وتنمية �إيرادات و�أرباح ا�ستثمارات قطاع النقل من خالل
�شركة نايل لوجي�ستيك�س.
وت�ؤمن الإدارة �أن هذه امل�ستجدات الإيجابية تدعم ر�ؤية �شركة القلعة،
وت�ؤكد قناعتها ب�أن عام  2017كان نقطة فا�صلة مب�سرية منو ال�شركة ،و�أن
ً
ملحوظا بالنتائج املالية ل�شركة القلعة مع
الفرتة املقبلة �ست�شهد حت�س ًنا
انتقالها للربحية خالل عام  2019بالتزامن مع افتتاح وت�شغيل م�شروع
ال�شركة امل�صرية للتكرير.
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أبرز مستجدات عام 2017

تخارجات الشركة منذ عام 2014

القلعة على مشارف إتمام
برنامج التخارج من المشروعات
غير الرئيسية
تعتزم الإدارة موا�صلة خطتها لإعادة هيكلة حمفظة اال�ستثمارات التابعة،
حيث قامت ال�شركة خالل عام  2017ب�إمتام التخارج من عدة م�شروعات
غري رئي�سية ،وذلك يف �إطار اال�سرتاتيجية التي تتبناها منذ خم�س
�سنوات للتخارج من الأ�صول غري الأ�سا�سية وموا�صلة خف�ض املديونيات
على م�ستوى �شركة القلعة وال�شركات التابعة ،عل ًما ب�أن ال�شركة �سرتكز
خالل الفرتة املقبلة على توظيف املوارد والطاقات الب�شرية يف تنمية

تواصل القلعة خطتها إلعادة هيكلة

محفظة االستثمارات التابعة والتخارج من المشروعات
غير الرئيسية سواء من خالل بيع األصول أو عبر
الطروحات العامة ألسهم الشركات محل التخارج.

ا�ستثماراتها الرئي�سية يف قطاعات الطاقة والبنية الأ�سا�سية .كما تعتزم
ال�شركة توظيف ح�صيلة الأربعة تخارجات التي �أمتتها خالل العامني
 2017و 2018يف خف�ض املديونيات على م�ستوى �شركة القلعة وال�شركات
التابعة ،وذلك يف �ضوء اال�ستعدادات لبدء الت�شغيل التجاري مب�شروع
ال�شركة امل�صرية للتكرير بالتوازي مع موا�صلة خطط النمو باال�ستثمارات
الرئي�سية الأخرى.

يونيو 2014

ديسمبر 2014

فبراير 2015

ديسمبر 2015

يناير 2016

مارس 2016

سفنكس للزجاج

اإلسكندرية لمسبوكات
السيارات والعامرية للصناعات
المعدنية

فاروس القابضة

الرشيدي الميزان
مصر أكتوبر للصناعات
الغذائية «المصريين»

شركة مصر لصناعة الزجاج
()MGM

تنمية لخدمات التمويل
متناهي الصغر

أكتوبر 2015

نوفمبر 2015

نوفمبر 2015

أبريل 2016

مايو 2017

نوفمبر 2017

مصر لألسمنت – قنا

أسيك المنيا

مشرق

إنجوي

أسيك الجزائر لألسمنت

دايس للمالبس الجاهزة

العجيزي

(/AACCدجلفة)

وأسيك للخرسانة الجاهزة

Algeria

تخارجات عام 2018
مايو 2018
الشركة العربية للخدمات والتجارة

(تقوم بتشغيل سلسلة سوبر ماركت مزارع دينا)
يوليو 2018
بنيان للتنمية والتجارة

(ديزاينبوليس مول)
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تخارجات متوقعة
شركة زهانة لألسمنت – الجزائر

تتفاوض القلعة حاليًا على بيع حصة األقلية التي تمتلكها في الشركة

أريسكو وايزاكو

(تحت مظلة مجموعة أسيك القابضة)
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أبرز مستجدات عام 2017

تعتزم القلعة البناء على مسيرة اإلنجازات
المحققة في ضوء نجاح استثماراتها التابعة
في ترسيخ مكانتها بمختلف األسواق التي
تعمل بها.

اإلنجازات الرئيسية

عام حافل بالنجاحات
المتتالية
في ضوء نمو مؤشرات األداء المالي والتشغيلي للقلعة مع استعدادها لالنتقال إلى
الربحية خالل العام المقبل ،تعكف الشركة على مواصلة تعظيم القيمة للمجتمعات
التي تعمل بها مع المساهمة في دفع عجلة التنمية االقتصادية عبر إقامة االستثمارات
ذات المردود اإليجابي المستدام

1.6

مليون
طن

إجمالي مبيعات شركة أسيك لألسمنت فى السودان
والجزائر خالل 2017

%75

حصة مزارع دينا بسوق إنتاج الحليب الطازج

•�أحمد هيكل ي�شارك يف جل�سة نقا�شية

ا�ست�ضافتها  CNBCبعنوان «م�ستقبل
الطاقة» خالل املنتدى االقت�صادي العاملي

بدافو�س
•القلعة ت�شارك يف ا�ست�ضافة االجتماع
ال�سنوي للمركز الفرن�سي للبحوث
والدرا�سات Institute Choiseul
للإعالن عن �أبرز � 100شخ�صية قيادية
ب�أفريقيا

•طاقة عربية وامل�صرية للتكرير تطلقان
اثنان من برامج املنح الدرا�سية ب�أبرز
اجلامعات الدولية

2017

يناير

فبراير

•اختيار القلعة �ضمن �أكرب 100
�شركة يف م�صر وتكرمي باكينام
كفايف وغادة حمودة �ضمن �أكرث 50
�سيدة ت�أثريا يف م�صر
•ال�شركة امل�صرية للتكرير تطلق
مبادرة م�ستقبلي للمعلمني ومتنح
 30معل ًما فر�صة امل�شاركة بربنامج
“التعليم املبكر” ( )CELE
التابع للجامعة الأمريكية
بالقاهرة� ،سع ًيا لتح�سني مهارات
املعلمني باملدار�س احلكومية
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•م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية
متنح  12م�ستفيد فر�صة
ا�ستكمال تعليمهم ب�أبرز
اجلامعات العاملية ليبلغ بذلك
�إجمايل املنح الدرا�سية التي
قدمتها امل�ؤ�س�سة  184منحة
درا�سية
•القلعة تن�ضم �إىل مبادرة
النزاهة يف الأعمال ()INI

•�شركة القلعة ترعى جائزة
ور�شة العمل للأفالم
الق�صرية خالل مهرجان
الأق�صر ال�ساد�س
لل�سينما الأفريقية

مارس

أبريل

•�أحمد هيكل م�ؤ�س�س ورئي�س
جمل�س �إدارة القلعة يبعث
ر�سالة �إيجابية خالل
م�ؤمتر  BRICAحول
مردود الإ�صالحات الأخرية
على تعايف م�ؤ�شرات التنمية
االقت�صادية واال�ستثمار يف
الأ�سواق امل�صرية وموقع م�صر
كبوابة ا�سرتاتيجية لال�ستثمار
يف �أفريقيا

مايو

•القلعة تعلن قيام
�شركة �أ�سيك
للأ�سمنت بالتخارج
من �شركة �أ�سيك
اجلزائر للأ�سمنت
(دجلفة)

•�أحمد هيكل يح�صد
جائزة visionary
corporate
citizenship

يونيو

يوليو

•خالل املنتدى ال�سيا�سي
رفيع امل�ستوى للتنمية
امل�ستدامة مبنظمة الأمم
املتحدة ،القلعة ت�سلط
ال�ضوء على دمج �أهداف

الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة

•ال�شركة امل�صرية للتكرير
متنح  22طالب وطالبة
فر�صة ا�ستكمال تعليمهم
ب�أبرز اجلامعات اخلا�صة
واحلكومية يف م�صر �ضمن
مبادرة م�ستقبلي للطلبة
•�شركة القلعة تعلن �إمتام
تخارجها من �شركة
داي�س للمالب�س

أكتوبر

نوفمبر

•�شركة طاقة عربية تعلن
�إن�شاء حمطة طاقة

�شم�سية يف منطقة بنبان

مبحافظة �أ�سوان
•القلعة تقوم بعقد جل�سات

الت�شاور مع الأطراف ذات
ال�صلة لتقييم ور�صد جهود

ال�شركة املتعلقة بق�ضايا
اال�ستدامة

ديسمبر

•�أحمد هيكل يتحدث عن �أهمية
�سد الفجوة احلالية مب�شروعات
البنية الأ�سا�سية خالل �إحدى
اجلل�سات الفردية مب�ؤمتر
كومي�سا  ،2017وي�سلط ال�ضوء
على الأهمية اال�سرتاتيجية مل�شروع
امل�صرية للتكرير وكذلك �شبكة
املوانئ التي تعمل بها واملراكز
اللوجي�ستية التي متتلكها
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االستدامة

والنمو الشامل

االستدامة
رائدا في تبني ودمج معايير االستدامة
لعبت القلعة دو ًرا
ً
بجميع أعمالها بهدف المساهمة بشكل فعال في تحقيق
النمو الشامل لجميع األطراف ذات العالقة بالتوازي مع دفع عجلة
التنمية االقتصادية بمصر وأفريقيا

27,500+
مستفيد من المبادرات التعليمية وبرامج تنمية الطاقات
البشرية التي أطلقتها القلعة

 22شركة القلعة التقرير السنوي لعام • 2017

 23شركة القلعة التقرير السنوي لعام • 2017

االستدامة والنمو الشامل

استراتيجية العائد الثالثي

عاما من االستثمار
ً 14

تنمية االستثمارات والنهوض
بالمجتمعات المحيطة

بمسئولية في أفريقيا

ً
بالغا بأهمية تحسين التعليم والحفاظ على البيئة باعتبارهما
اهتماما
تولي القلعة
ً
حجر األساس لتحقيق النمو المستدام وضمان مستقبل أفضل لألجيال القادمة
ت�ؤمن �شركة القلعة ب�أن جناحها لي�س مرهو ًنا فقط بقدرتها على تنمية
الأرباح ،بل � ً
أي�ضا تعظيم العائد اال�ستثماري جلميع الأطراف ذات العالقة
وحتقيق مردود �إيجابي ملمو�س على املجتمعات املحيطة با�ستثماراتها
يف م�صر و�أفريقيا .فقد لعبت ال�شركة دو ًرا رائدا يف تبني ودمج معايري
اال�ستدامة بجميع �أعمالها بهدف امل�ساهمة ب�شكل فعال يف حتقيق النمو
ال�شامل جلميع الأطراف ذات العالقة بالتوازي مع دفع عجلة التنمية
االقت�صادية مب�صر و�أفريقيا .ومن هذا املنطلق ،تعكف ال�شركة على �إقامة
امل�شروعات اال�ستثمارية ذات املردود الإيجابي على املجتمعات املحيطة
عرب خلق �آالف فر�ص العمل مع تطوير �شبكات البنية الأ�سا�سية وتوفري
فر�ص التعليم املتكافئة جلميع �شرائح املجتمع.

(  ،)UNGCوهي منظمة م�ستقلة تهدف �إىل دعم ال�شركات الراغبة يف
املواءمة بني �أعمالها واملعايري املتفق عليها دول ًيا يف جماالت متعددة ت�شمل
حقوق الإن�سان والعمالة والبيئة ومكافحة الف�ساد .كما قامت ال�شركة
خالل عام  2015مبراجعة معايري وممار�سات اال�ستدامة التي تتبناها
من �أجل حتديثها ومواءمتها مع �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة،
وذلك نظ ًرا للتنوع الفريد الذي حتظى به ا�ستثمارات القلعة ،حيث تركز
ال�شركة على القطاعات اال�سرتاتيجية ذات الأهمية املحورية لالقت�صاد
الوطني .ومن منطلق �إميان ال�شركة بامل�سئولية التي تقع على عاتقها،
عكفت القلعة على املواءمة بني كافة العمليات الت�شغيلية على م�ستوى
ال�شركة وجميع ا�ستثماراتها التابعة مع املمار�سات العاملية لال�ستدامة
البيئية واالجتماعية واحلوكمة و�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة،
تركي ًزا على �ستة �أهداف فقط من الأهداف الـ  17حتى تتمكن من تعظيم
املردود الإيجابي بالعديد من القطاعات املحورية التي ت�ستثمر بها.

ومن جانب �آخر تعتز �شركة القلعة بحر�صها املتوا�صل على دمج وت�أ�صيل
معايري اال�ستدامة بجميع عملياتها وهو ما انعك�س يف ان�ضمامها
�إىل ع�ضوية ال�شبكة امل�صرية ملبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة
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ئي
بي

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

لشباب مصر من الراغبين في
اكتساب درجات الماجستير
والدكتوراه من الجامعات
الدولية بواسطة مؤسسة
القلعة للمنح الدراسية

27,500

مستفيد من المبادرات التعليمية
وبرامج تنمية الطاقات البشرية التي
أطلقتها القلعة

40,000

عدد الوظائف التي وفرتها
شركة القلعة

ال ب

أحمد هيكل

القلعة

ش
رية

شركة القلعة
لديها قناعة راسخة
بمسئوليتها تجاه
المساهمة الفعالة
في تطوير المجتمعات
التي تستثمر بها
وتركها على حال أفضل
مما كانت عليه.

ت

دى
صا

ال
مر
د
ود

184

منحة دراسية

2,5

مليون طن

من توريدات بدائل الطاقة والسماد العضوي
والوقود المشتق من المخلفات الزراعية

78.5

الف طن

حجم إنتاج الحليب من خالل قطيع
يضم  15,192بقرة

60

مليون دوالر

إجمالي قيمة التبرعات التي
خصصتها شركة القلعة لبرامج
التنمية المجتمعية منذ عام 2004

30,000

أدوالر

قيمة التبرعات السنوية لصالح مركز القلعة
للخدمات المالية بالجامعة األمريكية بالقاهرة

30٪

معدل انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت
في ضوء إنتاج وقود السوالر المطابق لمواصفات
الجودة األوروبية ( )Euro Vبواسطة الشركة
المصرية للتكرير
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االستدامة والنمو الشامل

وبالإ�ضافة �إىل ن�شاطها الرئي�سي ،قامت امل�ؤ�س�سة بتقدمي منحتني �إ�ضافيتني
برعاية طاقة عربية وال�شركة امل�صرية للتكرير التابعتني ل�شركة القلعة،
حيث �ستقوم �شركة طاقة عربية بتقدمي منحة للطلبة العاملني مبجال
الطاقة املتجددة للح�صول على درجات املاج�ستري يف هذا املجال الواعد،
على �أن تعطي منحة ال�شركة امل�صرية للتكرير للدرا�سة باخلارج الأولوية
لأبناء املجتمعات املحلية املحيطة مب�شروع ال�شركة مبنطقة القاهرة
الكربى .كما قامت امل�ؤ�س�سة للعام الثاين على التوايل بتقدمي منحة “مي
و�أحمد هيكل” بغر�ض توفري فر�ص الدرا�سة يف جمايل القانون و�صناعة
الأفالم بجامعة نيويورك.
ت�ضع �شركة القلعة على ر�أ�س �أولوياتها االهتمام بتوفري التعليم اجليد
بالتوازي مع حتقيق العائد اال�ستثماري اجلذاب ،ولذلك تعتز ال�شركة
با�ستمرار م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية يف توفري املنح الدرا�سية لل�شباب
امل�صري املتميز من الراغبني يف ا�ستكمال امل�سرية الأكادميية واكت�ساب
الدرجات العلمية الرفيعة من �أعرق اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية
باخلارج ،وذلك للعام احلادي ع�شر على التوايل رغم التحديات ال�سيا�سية
واالقت�صادية التي �شهدتها م�صر خالل الفرتة املا�ضية.

برنامج المنح
الدراسية مستقبلي
للطلبة

برنامج المنح
الدراسية مستقبلي
للمعلمين

60

للمنح الدراسية

184
الشركة المصرية للتكرير
طاقة عربية

28

معلم مستفيد
من برنامج تطوير
المهارات

مؤسسة القلعة

2
1

طالب مستفيد في
 5جامعات

22+

منحة مي وأحمد هيكل

مدرسة حكومية تم
تطويرها بمنطقة مسطرد
إلفادة  185ألف طالب
الشركة المصرية للتكرير

قسم احمد هيكل لالدارة
بالجامعة االمريكية

مركز الخازندار البحاث ادارة االعمال
تزويد  3204طالب وطالبة باحتياجاتهم من
جميع المستلزمات المدرسية والحقائب والزي المدرسي
إجراء اختبارات النظر وتوفير النظارات الطبية
لـ  3633طالب وطالبة

مؤسسة القلعة
للخدمات المالية

950

فني لحام وكهرباء وخراطة
تم تدريبهم

514

40

مستفيد

الشركة
المصرية
للتكرير

عامل تم تأهيلهم

ي
مة)

منحة مي وأحمد هيكل
للدراسة
بالجامعة األمريكية

لتطوير
المنظومة
التعليمية

1

3

الخ

البرنامج
المتكامل

زمالة الخازندار لكلية هارفارد لألعمال

2738

شركة أسيك
للهندسة واإلدارة

15300

عدد المستفيدين من
برامج التدريب التي تقدمها
أكاديمية أسيك

ومن ناحية �أخرى ،تتربع �شركة القلعة مببلغ � 30ألف دوالر �أمريكي �سنو ًيا
لتغطية م�صروفات “مركز القلعة للخدمات املالية باجلامعة الأمريكية
بالقاهرة” الذي �أ�س�سته ال�شركة عام  2006مببلغ � 250ألف دوالر ،وهو �أول
مركز من نوعه يف ال�شرق الأو�سط متخ�ص�ص يف �أن�شطة التدريب والتحليل
املايل .وي�سعى املركز لإعداد وجتهيز الطالب للعمل يف جماالت تداول الأوراق
املالية وتقييم و�إدارة املخاطر وتخ�صي�ص الأ�صول.

* اعتبارًا من يونيو 2018

لت كرير

شركة أسيك
للهندسة واإلدارة

عدد الخريجين من
مركز القلعة للخدمات المالية
بالجامعة األمريكية بالقاهرة

+60

عدد المشاركين في
الدبلوما االحترافية لصناعة
األسمنت

ت
اإلدارة الهندسية الم
ط
يو
وير
ا
ل
ب الفن
ق
درات/التدري

*تتضمن نتائج عام 2018

ت
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وقد جنحت م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية يف التحول �إىل �أكرب برنامج للمنح
الدرا�سية املدعومة من القطاع اخلا�ص يف م�صر ،حيث قامت منذ ن�ش�أتها
بتقدمي  184منحة درا�سية ل�شباب م�صر املتميز من الراغبني يف ا�ستكمال
امل�سرية الأكادميية واحل�صول على درجات املاج�ستري والدكتوراه من �أعرق
اجلامعات الدولية ،ومنها على �سبيل املثال ولي�س احل�صر جامعة هارفارد
وجامعة �ستانفورد وجامعة بن�سلفانيا وكلية لندن لالقت�صاد وجامعة �أك�سفورد
وجامعة كامربيدج وغريها .وقد جنح احلا�صلون على منحة امل�ؤ�س�سة يف
التحول �إىل �أبرز رواد الأعمال يف خمتلف املجاالت العلمية والثقافية وكذلك
قطاع الأعمال ،حيث قام جميع امل�ستفيدين ب�إطالق م�شروعاتهم اخلا�صة� ،أو
بدء م�سريتهم املهنية يف جماالت ال�سيا�سية والعلوم والتكنولوجيا والفنون.

طلب
ةا اطلق مجساطرمدعات
(بمن

و ير
ط

مؤسسة القلعة للمنح الدراسية

قامت ال�شركة ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية عام  2007لت�صبح
ملمو�سا لإميانها الرا�سخ ب�أهمية دور م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
جت�سيدً ا
ً
يف �إحداث تغيري �إيجابي باملجتمع امل�صري من خالل امل�ساهمة الفعالة يف
االرتقاء باملنظومة التعليمية وتعزيز الطاقات الهائلة التي يحظى بها ال�شباب
امل�صري .وتقدم امل�ؤ�س�سة ما بني  15و 20منحة �سنو ًيا الكت�ساب درجات
املاجي�ستري والدكتوراه من �أبرز اجلامعات واملعاهد العلمية الدولية ،ب�شرط
التعهد بالعودة للعمل يف م�صر وامل�ساهمة يف حتقيق رفعة الوطن بعد �إمتام
البعثات الدرا�سية .وحتر�ص امل�ؤ�س�سة على �أن يغطي برنامج املنح الدرا�سية
�شريحة وا�سعة من �أبناء املجتمع امل�صري ،وهو ما انعك�س يف اختيار ال�شباب
وال�شابات املوهوبني من خمتلف حمافظات اجلمهورية لإمتام الدرا�سة ب�شتى
املجاالت والتخ�ص�صات املختلفة ،ومن بينها �صناعة الأفالم ال�سينمائية
وعلوم الإن�سان وال�صحة النف�سية والهند�سة امليكانيكية والتكنولوجيا احليوية
والهند�سة املعمارية.

هشام الخازندار
الشريك المؤسس والعضو المتندب

أطلقتها القلعة

دارس/المبادرا
ال م

ت�ؤمن �شركة القلعة ب�أن االرتقاء مبهارات �أبناء املجتمع
املحلي وتنمية معرفتهم العملية عرب احل�صول على
فر�ص التعليم اجليد� ،سواء كانت �شهادة جامعية �أو
برنامج للتدريب املهني �أو اخلربات املكت�سبة �أثناء العمل� ،سوف يعود مردوده
الإيجابي على عائالتهم وجمتمعاتهم وبلدانهم .ولذلك حتر�ص ال�شركة
على تنمية الطاقات الب�شرية واالرتقاء باملنظومة التعليمية باعتبارها حجر
الزاوية لت�شييد بنية جمتمعية قوية وقادرة على �إفراز جيل جديد من القادة
ممن لديهم القدرة على دفع عجلة التنمية االقت�صادية وقيادة دفة التحول
االجتماعي مبختلف الأ�سواق التي تعمل بها ال�شركة.

*

لدراسات ا لعليا /
ا
المنح الدراسية ا لما
ح
من

التركيز على االرتقاء بجودة
التعليم

مستفيد من المبادرات التعليمية وبرامج تنمية الطاقات البشرية التي

جي

عدد المنح الدراسية التي قدمتها مؤسسة القلعة
للمنح الدراسية منذ نشأتها في  2007لشباب مصر من
الراغبين في اكتساب درجات الماجستير والدكتوراه من
الجامعات الدولية

نحن على قناعة تامة بأن الشباب
ورواد األعمال هما الركيزة
األساسية لالقتصادات الناجحة،
في ضوء نشأة ونمو شركة القلعة
على يد اثنين من رواد األعمال
ممن نجحوا في تحويلها إلى أبرز
الشركات المتخصصة في مجال
االستثمار المباشر بأفريقيا.

ست

184

27,500 +
ير

*

هن

ي
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عدد المعلمين المستفيدين ببرنامج التعليم المبكر
المقدم من الجامعة األمريكية بالقاهرة ضمن برنامج
المنح الدراسية «مستقبلي للمعلمين»

عدد الطلبة الحاصلين على برنامج المنح الدراسية
«مستقبلي للطلبة» الستكمال دراستهم بأبرز الجامعات
المرموقة في مصر

برنامج الشركة المصرية للتكرير للمنح الدراسية
“مستقبلي”

منحة «مستقبلي للمعلمين»

قامت ال�شركة امل�صرية للتكرير ،التي تقوم ب�إن�شاء معمل تكرير متطور
ب�إجمايل تكلفة ا�ستثمارية  4.3مليار دوالر تقري ًبا ،ب�إطالق برنامج املنح
الدرا�سية "م�ستقبلي" للمعلمني ،وهي مبادرة �شاملة بالتعاون مع منظمات
املجتمع املدين املحلية تهدف �إىل حت�سني جودة التعليم يف املدار�س احلكومية
و�إتاحة فر�ص التعليم املتكافئة لأبناء املناطق املحيطة مب�شروع ال�شركة،
وذلك من خالل جتديد املدار�س احلكومية وحتديث بنيتها الأ�سا�سية،
بالإ�ضافة �إىل تقدمي املنح الدرا�سية لطلبة اجلامعات واخلريجني وكذلك
الربامج التدريبية للمعلمني.

�أطلقت ال�شركة امل�صرية للتكرير يف فرباير  2017برنامج منح "م�ستقبلي
املوجهة للمعلمني" ،بهدف تطوير مهارات املعلمني مبرحلة التعليم
االبتدائي يف املدار�س احلكومية مبناطق اخل�صو�ص وم�سطرد و�شربا
اخليمة واملطرية .كما قامت ال�شركة مبنح  30معلم مبرحلة احل�ضانة
والتعليم االبتدائي فر�صة امل�شاركة بربنامج "التعليم املبكر" ( ،)CELE
وهي دبلوما احرتافية مقدمة من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة م�صممة
خ�صي�صا لتثقيفهم حول كيفية تعليم الأطفال �سواء يف الف�صول الدرا�سية
ً
�أو املنازل .ويف بداية عام  2018مت تقدمي  30منحة �أخرى للمعلمني
باملنطقة.

�شهد نوفمرب  2017قيام ال�شركة امل�صرية للتكرير ب�إطالق املرحلة الثانية
من برنامج "م�ستقبلي للطلبة" ،والتي مت مبقت�ضاها تزويد  22م�ستفيد
من طالب املناطق املحيطة مب�شروع ال�شركة بفر�ص ا�ستكمال درا�ستهم
ب�أبرز اجلامعات املرموقة يف م�صر .وي�أتي ذلك على خلفية قيام ال�شركة
يف عام  2016منح  6طالب فر�ص الدرا�سة باجلامعة الأمريكية بالقاهرة
والأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي  22منحة
للدرا�سة يف جامعة عني �شم�س وجامعة زويل وجامعة النيل.

وحتر�ص ال�شركة امل�صرية للتكرير على امل�شاركة بالعديد من املبادرات
والربامج التي تركز على تطوير وجتديد املدار�س املحيطة مب�شروع ال�شركة،
حيث قامت ال�شركة حتى الآن بتجديد �أكرث من  40مدر�سة وتطوير اثنني من
مراكز التدريب املحلية ،مما �أثمر عن �إفادة � 180ألف طالب و� 3آالف معلم.
وقامت ال�شركة � ً
أي�ضا بتقدمي  28جل�سة تدريبية ملا يربو على  647معلم� ،إىل
جانب توفري جميع امل�ستلزمات املدر�سية واحلقائب والزي املدر�سي لأكرث من
 3204طالب ،ف�ض ًال عن �إجراء اختبارات النظر وتوفري النظارات الطبية
حلوايل  3633طالب وطالبة.

منحة «مستقبلي للطلبة»

تقدم القلعة العديد من البرامج التدريبية وفرص التدريب المهني على أرض الواقع

توفير العمل الجيد
والمساهمة في التنمية
االقتصادية

عكفت �شركة القلعة منذ ن�ش�أتها عام  2004على
اال�ستثمار مبجموعة متنوعة من القطاعات ذات
الأهمية اال�سرتاتيجية ،والتي ت�ساهم يف دفع عجلة
التنمية االقت�صادية مع خلق فر�ص عمل جديدة يف م�صر و�أفريقيا .فقد
جنحت ال�شركة يف ت�أ�سي�س � 50شركة تابعة ،وخلق الآالف من فر�ص العمل
الدائمة وامل�ؤقتة� ،سع ًيا مل�ساعدة تلك ال�شركات على النجاح والنمو.
وحتر�ص القلعة على توفري بيئة العمل املالئمة يف جميع ا�ستثماراتها التابعة
لدعم قدرة العاملني واملوظفني على تبادل املعارف واكت�ساب املهارات
واخلربات التقنية ،ف�ضلاً عن توفري برامج التدريب املهني بهدف تنمية
املهارات واملواهب املتميزة التي يحظى بها العاملني بالقلعة وا�ستثماراتها
التابعة .فعلى �سبيل املثال ،قامت جمموعة �أ�سيك القاب�ضة بت�أ�سي�س �أكادميية
�أ�سيك للتدريب ،وهي �أكادميية متخ�ص�صة يف التدريب على �أحدث ما و�صلت
�إليه تكنولوجيا �صناعة الأ�سمنت ومعتمدة من االحتاد العربي للأ�سمنت ومواد
البناء ،وتهدف الأكادميية �إىل توفري العديد من برامج تدريب املهند�سني
والكيميائيني واجليولوجيني والفنيني العاملني ب�صناعة الإ�سمنت ،حيث
قامت حتى الآن بتوفري الربامج التدريبية لأكرث من  15.300م�ستفيد .وقد
عملت جمموعة �أ�سيك القاب�ضة بالتعاون مع اجلامعة الأمريكية بالقاهرة على
ا�ستحداث برنامج الدبلوما االحرتافية ل�صناعة الأ�سمنت من خالل �شركة
�أ�سيك للهند�سة والإدارة ،وهي �أول دبلوما احرتافية من نوعها جتمع بني
الدرا�سة الأكادميية املتخ�ص�صة واخلربة العملية يف �صناعة الأ�سمنت ،عل ًما
ب�أن معظم موظفي ال�شركة اجتازوا هذه الدبلوما االحرتافية بنجاح.

تم منح  30معلم فرصة المشاركة في برنامج التعليم المبكر بالجامعة األمريكية بالقاهرة ضمن برنامج المنح
الدراسية “مستقبلي” الذي أطلقته الشركة المصرية للتكرير فى عام 2017
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* خالل عامي  2017و2018

وحتر�ص غالبية ال�شركات التابعة ،وعلى ر�أ�سها �شركة طاقة عربية وجمموعة
�أ�سيك القاب�ضة على �إ�شراك املوظفني املحليني مع �أكف�أ املتخ�ص�صني واخلرباء
الهند�سيني بهدف االرتقاء مبهاراتهم وتنمية معرفتهم العملية .ومن جهة
�أخرى �سوف ي�ستفيد العاملون مب�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير باخلربات
التي اكت�سبوها لتنفيذ امل�شروعات امل�شابهة يف امل�ستقبل.

الصناعة ،االبتكار والبنية
األساسية

تلعب ا�ستثمارات القلعة دو ًرا حيو ًيا يف توفري احللول
العملية ملختلف التحديات مع امل�ساهمة يف �سد فجوات
الطلب ،حيث تلتزم ال�شركة بت�شييد اال�ستثمارات
االبتكارية مبجاالت النقل والبنية الأ�سا�سية عرب اال�ستثمار يف م�شروعات النقل
النهري وال�سكك احلديدية ،بهدف امل�ساهمة يف تقلي�ص ازدحام الطرق الرئي�سية
مب�صر ودول املنطقة .كما حتر�ص ال�شركة على تبادل املعارف واخلربات بني
العاملني واملوظفني بالقلعة و�شركاتها التابعة �إىل جانب تبني �أف�ضل املمار�سات
الدولية مع �إطالق مبادرات متكني العاملني� ،سع ًيا لت�شجيع العمل االبتكاري
بجميع القطاعات التي ت�ستثمر بها ال�شركة.
ومن جانب �آخر تقوم �شركة توازن ب�إعادة تدوير املخلفات ال�صلبة وحتويلها
�إىل وقود بديل لتغذية ال�صناعات الثقيلة مثل م�صانع الأ�سمنت� ،سع ًيا للحد
من الأثر البيئي لتلك امل�شروعات .وعالوة على ذلك �سي�ساهم م�شروع ال�شركة
امل�صرية للتكرير عند اكتماله يف تعزيز منظومة �أمن الطاقة يف م�صر
وتقلي�ص واردات املنتجات البرتولية عرب �إنتاج الوقود عايل اجلودة خلدمة
م�شروعات �صناعية عديدة .كما تعمل �شركة طاقة عربية على التو�سع بالبنية
الأ�سا�سية ملنظومة الطاقة من �أجل خدمة املناطق البعيدة عن ال�شبكات
القومية للكهرباء والغاز الطبيعي.
اإلنتاج واالستهالك المسؤوالن

حتر�ص �شركة القلعة على العمل مع فرق الإدارة
بجميع �شركاتها التابعة بهدف تعظيم الكفاءة
وتقلي�ص حجم النفايات .كما ت�ضع ال�شركة على ر�أ�س
التزاماتها تر�شيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية وال�سيما
املياه ،ومثال على ذلك �شركة مزارع دينا التي تقوم
بتوظيف �أحدث �أ�ساليب الري العاملية يف زراعة 93
�ألف فدان مب�صر.
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االستثمار في

241

طاقة نظيفة وبأسعار مناسبة

ألف
طن

مبيعات شركة توازن من الوقود المشتق من المخلفات
الزراعية خالل 2017

٪ 40

معدل خفض واردات السوالر
في مصر

2.3

مليون
طن

حجم إنتاج الوقود المطابق
للمواصفات األوروبية

4.7

*

مليون
طن

المنتجات البترولية المكررة
ومشتقاتها

4.3

مليون

عميل تم ربطهم بشبكة
الغاز الطبيعي بواسطة شركة
طاقة عربية

50

مليار
دوالر

التكلفة االستثمارية

ميجاوات

القدرة اإلجمالية لتوليد
الكهرباء من الطاقة الشمسية

1.35

توفير الطاقة النظيفة بتكلفة
معقولة

مليار
جنيه

تكلفة مشروع الشركة
بمجمع الطاقة الشمسية في
بنبان بأسوان

12

شهر

المدة المتبقية الستكمال
محطة الطاقة الشمسية
ببنبان
*
اعتبارًا من نوفمبر 2018

حتر�ص �شركة القلعة على تقلي�ص الأثر البيئي جلميع
ا�ستثماراتها مع تبني ودمج ممار�سات اال�ستدامة
البيئية بجميع �أعمالها .ويتجلى ذلك احلر�ص يف
�شركاتها التابعة ،وهي توازن وطاقة عربية وال�شركة امل�صرية للتكرير التي
تقوم ب�إنتاج الوقود النظيف �صديق البيئة ،وبالتايل امل�ساهمة يف تعزيز الأداء
البيئي وحتقيق النمو امل�ستدام بال�سوق امل�صري.

غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق واالتصاالت
والهوية المؤسسية

ويف هذا الإطار تعمل �شركة توازن التابعة للقلعة يف جمال تدوير املخلفات،
على �إنتاج وتوفري الوقود البديل امل�شتق من املخلفات الزراعية (،)Biomass
حيث تتطلع ال�شركة �إىل احلد من الأ�ضرار البيئية الناجتة عن ا�ستخدام
�أنواع الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والفحم وغريه) يف تغذية املن�ش�آت
ال�صناعية كثيفة اال�ستهالك ،ومن بينها م�صانع الأ�سمنت .ومن ناحية �أخرى،
تقوم �شركة طاقة باور� ،إحدى م�شروعات طاقة عربية التابعة ل�شركة القلعة
يف جمال الطاقة ،باال�ستثمار يف م�شروعات الطاقة املتجددة مثل الطاقة
ال�شم�سية وطاقة الرياح ،وهي من القطاعات التي حتظى مبقومات منو واعدة
يف ال�سوق امل�صري ،نظر ًا للمناخ امل�شم�س الذي تتمتع به م�صر والأرا�ضي
ال�صحراوية ال�شا�سعة غري امل�أهولة بال�سكان.

ومن جانب �آخر قامت القلعة باال�ستثمار يف م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير -
وهو �أكرب م�شروع قطاع خا�ص حتت التنفيذ حال ًيا يف م�صر – باعتباره م�شروع
ذو �أبعاد ا�سرتاتيجية ومردود �إيجابي على االقت�صاد امل�صري .و�سوف يقوم
امل�شروع عند اكتماله بتوفري منتجات الوقود عالية اجلودة والقيمة لتغطية
اال�ستهالك املتنامي بال�سوق املحلي ،مع امل�ساهمة يف حت�سني الأداء البيئي يف
م�صر عرب منع انبعاث � 96ألف طن من غاز ثاين �أك�سيد الكربيت �إىل هواء
القاهرة الكربى  -وهو ما يعادل ثلث االنبعاثات الكربيتية يف م�صر حال ًيا -
وذلك من خالل �إنتاج  4.7مليون طن �سنو ًيا من املنتجات البرتولية عالية
اجلودة والقيمة ،منها  2.3مليون طن من وقود ال�سوالر املطابق ملوا�صفات
اجلودة الأوروبية .Euro V

تعمل طاقة عربية على إنشاء محطة طاقة
شمسية في مجمع بنبان بأسوان

2,5

مليون
طن

إجمالي توريدات بدائل الطاقة
والسماد العضوي والوقود
المشتق من المخلفات الزراعية

385

ألف
طن

توريدات الوقود البديل
المشتق من المخلفات

1,1

ألف
طن

توريدات السماد العضوي

مليون

طن

توريدات الوقود المشتق من
المخلفات الزراعية

50

ألف
طن

إجمالي الطاقة اإلنتاجية
السنوية

20

ألف
طن

اإلنتاج السنوي من
الصوف الزجاجي

30

تلتزم القلعة باالستثمار في
المشروعات التي تساهم في توفير
فرص عمل جديدة وتنمية الطاقات
البشرية ،كما تعمل على المواءمة
بين كافة العمليات التشغيلية
وممارسات االستدامة البيئية
واالجتماعية وبين أهداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة
وأهداف رؤية مصر .2030

تقوم توازن بتدوير المخلفات الزراعية
وتحويلها إلى وقود بديل ()BDF

ألف
طن

اإلنتاج السنوي من الصوف
الصخري

70

مليون
دوالر

التكلفة االستثمارية
للمصنع

*
اعتبارًا من  30سبتمبر 2018
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االستدامة والنمو الشامل

عقد الشراكات الناجحة لتحقيق
األهداف

يف �إط�����ار ح��ر���ص ���ش��رك��ة ال��ق��ل��ع��ة ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة �أه����داف
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ،تقوم ال�شركة بعقد
ال�����ش��راك��ات ال��ن��اج��ح��ة م���ع ك�ب�رى امل���ؤ���س�����س��ات املحلية
والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ب��ه��دف حتقيق ال��ت��ق��ارب ب�ين ال���ر�ؤى والأف��ك��ار حول
�آليات تطبيق وتلبية تلك الأه��داف .وتتيح ال�شراكات الدولية املواءمة بني
جهود ال�شركة لتعزيز ممار�سات اال�ستدامة مع امل��ب��ادرات التي تتبناها
تلك امل�ؤ�س�سات� ،سع ًيا ل��دم��ج ه��ذه امل��م��ار���س��ات بجميع �أن�شطة وعمليات
امل�ؤ�س�سات وال�شركات ،وبالتايل تلبية �أه��داف خطة التنمية امل�ستدامة.
وعلى ال�صعيد املحلي� ،أثمر التعاون الثالثي بني �شركة القلعة وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين عن �إطالق جمموعة من املبادرات
الناجحة مثل �أكادميية �أ�سيك للتدريب وبرنامج املنح الدرا�سية “م�ستقبلي”.
كما جنحت ال�شركة يف املواءمة بني اجلهود التي تبذلها لتعزيز ممار�سات
اال�ستدامة مع الأهداف التي و�ضعتها احلكومة امل�صرية يف �إطار خطتها
التنموية “ر�ؤية م�صر  .”2030وت�سعى ال�شركة �إىل تقدمي مثال يحتذى به يف
حتقيق معادلة العائد اال�ستثماري اجلذاب مع الت�أثري الإيجابي على املجتمعات
والبيئة املحيطة ،مع ت�شجيع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص على �أن حتذو حذوها.
الشراكات مع المنظمات الدولية

تعد القلعة من �أبرز �أع�ضاء مبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة
( ،)UNGCوهي �أكرب مبادرة تطوعية تهدف �إىل تعزيز امل�سئولية
االجتماعية لل�شركات وت�ضم �أكرث من � 12ألف ع�ضو من ال�شركات واملنظمات
غري الهادفة للربح من  145دولة حول العامل .وتوفر هذه املبادرة �إطا ًرا
وا�ضحا و�شاملاً لتبني وتطبيق املعايري البيئية واالجتماعية وممار�سات
ً
احلوكمة .وقد �أتاحت هذه املبادرة الفر�صة ل�شركة القلعة للتفاعل مع
كربى امل�ؤ�س�سات الدولية وتبادل الر�ؤى ووجهات النظر مع �أع�ضاء املبادرة
حول �آليات تطبيق وتلبية �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة .كما
ؤ�س�سا بال�شبكة امل�صرية ملبادرة االتفاق العاملي للأمم
تعد القلعة ع�ض ًوا م� ً
املتحدة ( )UNGCالتي مت ت�أ�سي�سها عام .2015
تقوم �شركة القلعة ب�إعداد تقارير اال�ستدامة وعر�ضها على امل�ؤ�س�سات
الدولية املعنية ا�ستنادًا �إىل املعايري الدولية للمبادرة العاملية لإعداد
التقارير( ،)GRIوهي �إحدى املنظمات الدولية امل�ستقلة وتتخ�ص�ص يف
م�ساعدة ال�شركات الراغبة يف قيا�س وتقييم �أثر الأن�شطة والأعمال املختلفة
على ق�ضايا اال�ستدامة .وقد ح�صلت �شركة القلعة على ت�صنيف (�أ) من

منظمات المجتمع المدني

هيئة املبادرة العاملية لإعداد التقارير ( )GRIبخ�صو�ص تقرير اال�ستدامة
الأول الذي قامت ال�شركة ب�إعداده و�إ�صداره لعام  2015با�ستخدام الإ�صدار
الثالث ( )G3من املبادئ التوجيهية لإعداد تقارير اال�ستدامة ،عل ًما ب�أن
ال�شركة تعمل حالي ًا على �إ�صدار ذلك التقرير ا�ستنادًا �إىل الإ�صدار الرابع
( )G4من تلك املبادئ.
ويف يوليو  ،2017مت اختيار منوذج �شركة القلعة لال�ستدامة كق�صة جناح
م�صرية خالل ور�شة عمل الأمم املتحدة عن دور القطاع اخلا�ص يف تطبيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة ك�أداة حمفزة للنمو ،وذلك مبقر الأمم املتحدة
يف مدينة نيويورك الأمريكية .فقد ا�ستعر�ضت غادة حمودة رئي�س قطاع
الت�سويق واال�ستدامة ب�شركة القلعة منوذج ال�شركة وريادتها يف دمج وتطبيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة يف ا�سرتاتيجيات العمل على م�ستوى القلعة وجميع
ا�ستثماراتها التابعة وف ًقا للمعايري الدولية ،وتطرقت حمودة �إىل التقدم
الذي �أحرزته القلعة يف تقدمي منوذج �أعمال يحتذى به يف هذا الإطار ،والتي
تتمثل يف حتقيق جمموعة من الأهداف املختلفة للتنمية امل�ستدامة وامل�سئولية
االجتماعية ،تركي ًزا على الهدف الأ�سا�سي لل�شركة املتمثل يف حت�سني جودة
التعليم .كما �شاركت يف حلقة نقا�ش مفتوحة مع ممثلي ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
الدولية لتبادل الر�ؤى ووجهات النظر حول �آليات دمج وت�أ�صيل املمار�سات
العاملية لال�ستدامة البيئية واالجتماعية واحلوكمة يف ا�سرتاتيجيات العمل.
الشراكات المحلية

البيئية واالجتماعية ،لدعم ال�شركات وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة التي
متتلك مقومات واعدة للنمو.
وتعد اجلامعة الأمريكية بالقاهرة �أبرز �شركاء القلعة من م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص يف تبني مبادرات التنمية امل�ستدامة ،حيث قامت القلعة بالتعاون مع
اجلامعة الأمريكية بالقاهرة على ت�صميم مركز القلعة للخدمات املالية،
وكذلك و�ضع جميع املناهج الدرا�سية لأكادميية �أ�سيك للتدريب و� ً
أي�ضا برنامج
الدبلوما االحرتافية ل�صناعة الأ�سمنت من خالل �شركة �أ�سيك للهند�سة
والإدارة .كما تعتز القلعة مب�شاركة اجلامعة االمريكية بالقاهرة يف تنفيذ
مراحل خمتلفة من مبادرة “م�ستقبلي” ،والتي �ساعدت �شركة القلعة يف بناء
عالقات جديدة مع عدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى يف م�صر ومنها
الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم �شركة القلعة بالتعاون مع العديد من منظمات
املجتمع املدين لتنفيذ م�شروعات امل�سئولية االجتماعية ،وذلك من خالل

منظمات االستدامة الدولية ووكاالت
التصنيف

وبعد قيام احلكومة امل�صرية بو�ضع خطتها اخلا�صة للتنمية “ر�ؤية ،”2030
جنحت �شركة القلعة يف املواءمة بني �أهداف التنمية امل�ستدامة التي تتبناها
مع نظرياتها التي حددتها احلكومة� ،سع ًيا لتوحيد اجلهود وتعزيز �آليات
التعاون بهدف حتقيق الأهداف التنموية املن�شودة على نطاق وا�سع .وعلى
هذه اخللفية قامت ال�شركة بتنفيذ عدد من الربامج التنموية يف �إطار
التزامها بتلبية �أهداف التنمية امل�ستدامة ،من خالل ال�شراكة مع �أبرز
الهيئات احلكومية ،ومن بينها وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الت�ضامن
االجتماعي ووزارة الثقافة.

الهيئات الحكومية

ت�ؤمن �شركة القلعة �أن حتقيق التنمية امل�ستدامة احلقيقية يف م�صر يعتمد
باملقام الأول على خلق التناغم بني جهود املثلث الذهبي (م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين والهيئات احلكومية) ،ولذلك ت�سعى
ال�شركة لعقد ال�شراكات الفعالة مع عدد من الهيئات احلكومية ومنظمات
املجتمع املدين ،ف�ضال عن ت�شجيع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص على �أن حتذو
حذوها.
يف منت�صف عام � ،2017أعلنت �شركة القلعة عن ان�ضمامها ملبادرة النزاهة
يف الأعمال ( ،)INIالتي �أ�س�ستها اجلمعية امل�صرية ل�شباب الأعمال بهدف
ت�شجيع جميع �أطراف جمتمع الأعمال امل�صري على تعظيم العمل اجلماعي
وت�ضافر اجلهود من �أجل مكافحة الف�ساد وتهيئة املناخ املالئم ملمار�سة
الأعمال يف م�صر ،عالوة على ت�شجيع كافة ال�شركات الكربى وال�صغرية
واملتو�سطة على اتباع ا�سرتاتيجيات �صارمة حلوكمة ال�شركات .ويرتكز
دور القلعة الرئي�سي باعتبارها �شركة م�صرية رائدة يف تبني ممار�سات
اال�ستدامة ،على �إتاحة الفر�صة لتبادل اخلربات والتجارب مع باقي الأع�ضاء
وكذلك امل�ساهمة الفعالة يف حتديث ممار�سات ومعايري احلوكمة واال�ستدامة

المؤسسات التعليمية

التشاور مع األطراف ذات الصلة والتخطيط للمستقبل
عكفت �شركة القلعة عرب �سنوات على دمج وت�أ�صيل معايري اال�ستدامة
بجميع الأعمال وهو ما انعك�س يف �إطالق جمموعة من املبادرات ذات
املردود االجتماعي مثل م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية و�أكادميية �أ�سيك
للتدريب وبرنامج املنح الدرا�سية “م�ستقبلي” ،ويرجع الف�ضل يف ذلك �إىل
التزامها املتوا�صل للنهو�ض باملجتمعات املحيطة با�ستثماراتنا
عرب التقييم امل�ستمر لأثر تلك املبادرات على ق�ضايا اال�ستدامة
�سع ًيا لتعظيم املردود الإيجابي على املجتمع امل�صري.
وت�أتي �شركة القلعة يف طليعة ال�شركات امل�صرية التي تقوم بعقد جل�سات
ت�شاورية مع الأطراف ذات ال�صلة لتقييم ور�صد جهود ال�شركة فيما يتعلق
بق�ضايا اال�ستدامة ،حيث قامت ال�شركة يف عام  2017بعقد �أوىل
اجلل�سات الت�شاورية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة(Ahead of the Curve
 ،(ATCوهي �شركة ا�ست�شارات حملية تتخ�ص�ص يف ترويج ممار�سات
ومعايري اال�ستدامة العاملية مع فهم عميق مبتطلبات ال�سوق امل�صري.
وتعد تلك اجلل�سات الت�شاورية حوار مفتوح مع ممثلي �أبرز الأطراف ذات
العالقة وتهدف �إىل عر�ض وجهات النظر حول كيفية حت�سني ممار�سات
اال�ستدامة ودجمها يف ا�سرتاتيجيات العمل.
وخالل اجلل�سة الت�شاورية التي عقدتها ال�شركة يف �أكتوبر  ،2017قام كل من
�أحمد هيكل م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة القلعة وه�شام اخلازندار
ال�شريك امل�ؤ�س�س والع�ضو املنتدب لل�شركة وغادة حمودة رئي�س قطاع الت�سويق
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�شركتها التابعة ال�شركة امل�صرية للتكرير التي حتر�ص على التعاون امل�ستمر
مع منظمات املجتمع املدين يف املناطق املحيطة ب�أعمالها� ،سع ًيا لتزويد
التالميذ بجميع امل�ستلزمات املدر�سية واحلقائب والزي املدر�سي ،بالإ�ضافة
�إىل �إن�شاء مراكز التنمية املجتمعية وتقدمي دورات وبرامج التدريب املهني
وور�ش العمل لأبناء املجتمع املحلي.

واال�ستدامة بالقلعة با�ستعرا�ض اجلهود التي بذلتها ال�شركة لدعم م�ساعي
النمو امل�ستدام �أمام جمموعة من ممثلي الأطراف ذات العالقة ،مبا يف
ذلك �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملوظفني ومديري ال�شركات التابعة واملوردين
والبائعني وو�سائل الإعالم وعدد من امل�ؤ�س�سات الأكادميية ومنظمات املجتمع
املدين وممثلي الهيئات احلكومية .وقد قام ممثلي الأطراف ذات العالقة على
هام�ش تلك اجلل�سة بعقد جمموعة من املحادثات واجلل�سات املغلقة مع
املوظفني للحديث عن املردود الإيجابي عن ممار�سات اال�ستدامة
التي تتبناها �شركة القلعة ،و�إبراز النجاحات التي حققتها ال�شركة يف
هذا ال�صدد وحتديد جماالت التح�سني.
وقد �أثمرت تلك اجلل�سة عن قيام �شركة  Ahead of the Curveبتحديد
جمموعة من الأوجه التي حتتاج �إىل حت�سني بالإ�ضافة �إىل تقدمي
عدة تو�صيات �سوف تقوم ال�شركة على �أ�سا�سها بو�ضع خطة عمل جديدة
اال�ستدامة .وب�صفة عامة ،ا�ستفادت ال�شركة من الأفكار والر�ؤى القيمة
التي طرحتها  ATCيف كيفية دمج �أهداف الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة يف عملياتنا ،وزيادة الوعي بني امل�ستثمرين وامل�ساهمني
حول �أهم الإجنازات التي حققتها ال�شركة فيما يتعلق مبمار�سات
اال�ستدامة ،والتعامل مع املخاوف التي تواجه ا�سرتاتيجيات �إدارة
املوظفني .كما قامت  ATCبتحديد جمموعة �أخرى من �أهداف التنمية
امل�ستدامة التي من املمكن ان تركز عليها القلعة ا�ستنادًا �إىل مهمتنا الأ�صيلة
يف تبني ممار�سات الأعمال امل�ستدامة يف م�صر و�أفريقيا.
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االستدامة والنمو الشامل

االلتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

شركة القلعة

تحسين جودة التعليم وتنمية
الطاقات البشرية

•مؤسسة القلعة للمنح الدراسية 184 :منحة دراسية
•مركز القلعة للخدمات المالية 2738 :خريج
•تبرعات شركة القلعة حتى اآلن لدعم مبادرات المسئولية االجتماعية 60+ :مليون دوالر
•مبادرات القلعة لتحسين التعليم والحفاظ على البيئة 5.6 :مليون دوالر سنويًا

الطاقة

األسمنت

األغذية

التعدين

النقل والدعم اللوجيستي

الطباعة والتغليف

الشركة المصرية للتكرير

أسيك للهندسة

مزارع دينا

أسكوم

نايل لوجيستيكس

الشركة الوطنية للطباعة

•برنامج المنح الدراسية “مستقبلي”:

• 60 +مشارك في الدبلوما االحترافية لصناعة
األسمنت بواسطة شركة أسيك

•تحديث وتجديد المدارس،40 + :

• 15.300عامل تم تدريبهم من خالل أكاديمية أسيك

 60معلم 28 ،طالب
أثمرت عن إفادة  185ألف طالب
•برنامج نظارتي للطلبة 3633 :طالب
•التدريب المهني 146+ :مستفيد
• 120 +مشروع متوسط وصغير لرواد األعمال
المحليين
•برنامج تطوير القدرات 254 + :مستفيد
•تمويل  72مشروع ضمن مبادرات تمكين المرأة

طاقة عربية

أسيك لألسمنت

•منحة سنوية للحصول على درجة الماجستير

توازن
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مجموعة أسيك القابضة

الشركة االستثمارية لمنتجات األلبان

تحسين جودة التعليم

الصناعة واالبتكار
والبنية األساسية

توفير الطاقة النظيفة
بأسعار معقولة

اإلنتاج واالستهالك
المسؤوالن

تبني نموذج أعمال
يساهم في دفع عجلة
التنمية االقتصادية

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف
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االستدامة والنمو الشامل

االلتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

شركة القلعة

المبادرات البيئية

الطاقة

األسمنت

األغذية

التعدين

النقل والدعم اللوجيستي

الطباعة والتغليف

الشركة المصرية للتكرير

أسيك للهندسة

مزارع دينا

أسكوم

نايل لوجيستيكس

الشركة الوطنية للطباعة

•تقوم بتوظيف المميزات التنافسية لنهر النيل،
بغرض إقامة أكبر شبكة متكاملة من مشروعات
النقل النهري – الصديقة للبيئة – وتقديم
خدمات الدعم اللوجيستي وإدارة الموانئ
النهرية لخدمة العمالء من شركات االستيراد
والتصدير وغيرهم من أصحاب المشروعات
الزراعية والصناعية في مصر وجنوب السودان

•قامت الشركة بإنتاج  10آالف طن شهريًا من ورق
الدوبلكس باستخدام مخلفات الورق والكرتون

•خفض  96ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد
الكبريت

•تقوم مزارع دينا باستخدام أحدث أنظمة الري
العالمية ذات الكفاءة العالية في زراعة  9500فدان
في مصر

%

• 30معدل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت
إلى هواء القاهرة الكبرى

•تقوم بإنتاج مواد البناء الصديقة البيئة مثل
الصوف الصخري والصوف الزجاجي
• 30,000طن سنويًا من الصوف الصخري
• 20,000طن سنويًا من الصوف الزجاجي
•قامت باستثمار

طاقة عربية

أسيك للهندسة

الشركة االستثمارية لمنتجات األلبان
تحسين جودة التعليم

•قامت بربط حوالي مليون عميل بشبكة الغاز
الطبيعي
•تستثمر في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة
الرياح

توازن

• 2,5مليون طن إجمالي توريدات بدائل الطاقة
والسماد العضوي والوقود المشتق من
المخلفات الزراعية

مجموعة أسيك القابضة

تتخصص شركتي
إيكارو وإنتاج في
تدوير المخلفات وإنتاج
الوقود المشتق من
المخلفات الزراعية
وكذلك الوقود البديل
المشتق من المخلفات.

توفير الطاقة النظيفة
بأسعار معقولة

تبني نموذج أعمال
يساهم في دفع عجلة
التنمية االقتصادية

الصناعة واالبتكار
والبنية األساسية
اإلنتاج واالستهالك
المسئوالن

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

• 385ألف طن من الوقود البديل المشتق من
المخلفات
•مليون طن من الوقود المشتق من المخلفات
الزراعية
• 1,1مليون طن من السماد العضوي
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الحوكمة

والمسئولية المؤسسية

الحوكمة
نجحت شركة القلعة في الحفاظ على نظام
حوكمة قوي وفعال ،األمر الذي مكنها من
تجاوز مختلف التحديات الناتجة عن تقلب
األوضاع السوقية ومساعدتها على إنشاء
مشروعات استثمارية متميزة ذات مردود إيجابي
مستدام في العديد من بلدان المنطقة

 38شركة القلعة التقرير السنوي لعام • 2017

 39شركة القلعة التقرير السنوي لعام • 2017

الحوكمة والمسئولية المؤسسية

اإلدارة الفعالة للنمو من خالل

نظام حوكمة قوي

األعضاء غير التنفيذيين
*

أسامة حافظ

تطور نظام الحوكمة بشركة القلعة على مدار السنوات األربع عشرة الماضية ليعكس
نموها من مجرد شركة أسسها اثنان من رواد األعمال إلى شركة رائدة في مجال
االستثمار المباشر بأفريقيا وتضم تحت مظلتها  19شركة تابعة ،وذلك قبل أن تتحول إلى
شركة استثمارية رائدة تركز على االستثمار في عدد من القطاعات المحورية

عضو مجلس اإلدارة،
ممثال عن شركة العليان

عضو مجلس اإلدارة ،ممث ً
ال
عن شركة Citadel Capital

منى مكرم عبيد

دينا حسن شريف

عضو مجلس اإلدارة

جنحت �شركة القلعة يف احلفاظ على نظام حوكمة قوي وفعال منذ ن�ش�أتها
من  14عام ،الأمر الذي مكنها من جتاوز خمتلف التحديات الناجتة عن
تقلب الأو�ضاع ال�سوقية� ،إىل جانب دعمها على �إقامة اال�ستثمارات املتميزة
مبردودها الإيجابي امل�ستدام يف العديد من بلدان املنطقة.
مجلس اإلدارة

حتر�ص الإدارة على �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على نظام احلوكمة� ،سواء
ب�شركة القلعة �أو ا�ستثماراتها التابعة ،وذلك بالتوازي مع تر�سيخ جمموعة
من املبادئ العامة التي حتكم �آليات التعامل يف �شركة القلعة وهي مبادئ
العدالة واالنفتاح وال�شفافية.

وقد جرت العادة �أن يت�ألف جمل�س �إدارة �شركة القلعة يف �أغلبه من الأع�ضاء
غري التنفيذيني ،ت�أكيدً ا على التزام ال�شركة بتعزيز نظام احلوكمة ودعم خطط
النمو امل�ستدام واالرتقاء مبعايري �إدارة املخاطر وتعظيم م�ستويات الكفاءة
ب�شركة القلعة وجميع ا�ستثماراتها التابعة ،وهو ما تعك�سه التدابري واملبادرات
التي اتخذتها ال�شركة �صوب هذه الأهداف على مدار عام  .2017ويغطي نظام
احلوكمة جمموعة وا�سعة من ممار�سات �شركة القلعة وخمتلف �شركاتها التابعة،
مبا يف ذلك �آليات تقييم و�إدارة املخاطر و�سيا�سات مكافحة االحتيال ونظم
�إعداد التقارير املالية ،ف�ض ًال عن معايري التعامل بني الإدارة وامل�ساهمني يف
�إطار خطة ال�شركة لتعظيم العائد اال�ستثماري جلميع الأطراف ذات العالقة.

مجدي الدسوقي

فيليب دندس

عضو مجلس اإلدارة

Partners Ltd

عضو مجلس اإلدارة

اللجنة اإلدارية

وتنتهج �شركة القلعة نظام حوكمة متكامل لتغطية كافة التخ�ص�صات
وامل�ستويات الإدارية ،مبا يف ذلك الإدارة التنفيذية ل�شركة القلعة،
وفرق الإدارة املعنية بالقطاعات املختلفة ،و�صو ًال �إىل الإدارة العليا
لل�شركات التابعة ،حيث تقوم �شركة القلعة بعقد اجتماعات ربع �سنوية
�أو كلما تطلب الأمر مب�شاركة كافة هذه الأطراف .ويعك�س انعقاد هذه
االجتماعات ب�صورة دورية كل ثالثة �أ�شهر التزام �شركة القلعة بتطبيق
نظام م�ؤ�س�سي حازم يف جميع الفروع والإدارات التنفيذية ب�شركة القلعة
وكافة ا�ستثماراتها التابعة.

وت�ؤمن �شركة القلعة �أن جناح �أي م�ؤ�س�سة مرهو ًنا بجودة نظام احلوكمة
الذي تتبناه ،حيث تلعب احلوكمة دو ًرا ال غنى عنه يف جتاوز املخاطر
املحتملة� ،سواء الداخلية �أو اخلارجية ،مع ت�سهيل ر�صد الفر�ص اال�ستثمارية
اجلذابة وت�سريع عملية اتخاذ القرار ،وكذلك حتقيق التوافق بني م�صالح
امل�ساهمني وفريق العمل وجمل�س الإدارة و�صو ًال �إىل ال�شركات التابعة.
جتتمع جلنة الإدارة ب�صورة ربع �سنوية �أو كلما اقت�ضت احلاجة ،حيث تتمثل
مهامها يف مراجعة وتعديل واعتماد الأداء املايل واال�سرتاتيجية العامة
لل�شركات التابعة .وترحب ال�شركة بح�ضور �أع�ضاء جلنة التمويل واال�ستثمار.

أعضاء اإلدارة التنفيذية

أحمد هيكل

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة،
ممث ً
ال عن شركة Citadel Capital

Partners Ltd

كريم صادق

العضو المنتدب لقطاع النقل
والدعم اللوجيستي

هشام الخازندار

الشريك المؤسس والعضو
المتندب ،ممث ً
ال عن شركة

أحمد هيكل

Citadel Capital Partners Ltd

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

طارق صالح

معتز فاروق

العضو المنتدب لقطاع
األسمنت واإلنشاءات

عضو مجلس اإلدارة ،ممث ً
ال عن
شركة

كريم صادق

عضو مجلس اإلدارة،
العضو المنتدب لقطاع النقل

عبد اهلل اإلبياري

عضو منتدب

Citadel Capital Partners Ltd

*
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هشام الخازندار

الشريك المؤسس والعضو المنتدب

معتز فاروق

رئيس القطاع المالي

تنحي عن عضوية اللجنة فى مارس 2018
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الحوكمةوالمسئولية المؤسسية

لجنة التمويل واالستثمار

أحمد هيكل

لجنة المراجعة

معتز فاروق

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

رئيس القطاع المالي

هشام الخازندار

طارق صالح

محمد عبد الاله

عمرو القاضي

الشريك المؤسس
والعضو المتندب

عضو منتدب

العضو المنتدب لقطاع
األسمنت واإلنشاءات

فيليب بلير دندس

رئيس لجنة المراجعة

عضو منتدب

كريم صادق

*

أسامة حافظ

عضو مجلس اإلدارة ،رئيس قطاع
النقل والدعم اللوجيستي

رئيس عالقات المستثمرين
وإدارة المخاطر

المراجعة الداخلية

تقوم �شركة القلعة بتكليف �أكف�أ مكاتب املراجعة للقيام ب�أعمال املراجعة
الدورية وكذلك �إعداد تقارير الفح�ص النايف للجهالة بجميع ال�شركات
التابعة ،وتعترب كذلك �إجراءات الرقابة الداخلية ومعايري �إعداد التقارير
من املحاور الرئي�سية لنظام احلوكمة ب�شركة القلعة وجميع �شركاتها
التابعة ،مع �إتاحة جميع التقارير املالية والت�شغيلية جلميع الأطراف
املعنية من الإدارة التنفيذية و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل م�ساهمي ال�شركة
واجلهات الرقابية وغريها.
متثل �إدارة املراجعة الداخلية عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا بحوكمة �شركة القلعة
و�شركاتها التابعة ،وتتمثل مهامها يف تعظيم املردود الإيجابي وحت�سني
جميع عمليات ال�شركة عرب توفري اال�ست�شارات والتو�صيات الدقيقة
واملحايدة �أو ًال ب�أول.
وتتميز وظائف املراجعة الداخلية با�ستقالليتها التامة يف �إطار تكليفها
ب�إعداد التقارير الدورية ورفعها �إىل جلنة املراجعة التي تتبعها فن ًيا مع
تبعيتها الإدارية لرئي�س جمل�س الإدارة وفقا للمعايري املتعارف عليها دول ًيا.
ويقوم فريق املراجعة الداخلية مب�ساعدة ال�شركة على حتقيق �أهدافها عرب
اتباع منهج منتظم لتقييم وحت�سني كفاءة �إدارة املخاطر وعمليات الرقابة

 42شركة القلعة التقرير السنوي لعام • 2017

عبد اهلل اإلبياري

واحلوكمة بغر�ض ابقاء امل�ساهمني على علم بجميع عمليات ال�شركة وتعزيز
قدرة ال�شركة على تعظيم العائد اال�ستثماري للم�ساهمني.
قامت �إدارة املراجعة الداخلية بتقدمي �سيا�سة مكافحة االحتيال بهدف
تعزيز النزاهة امل�ؤ�س�سية والأمانة وترويج ال�سلوك الأخالقي ب�شركة القلعة
و�شركاتها التابعة مع عدم الت�سامح مع �أي �صورة من �صور االحتيال .وقد
مت و�ضع هذه ال�سيا�سة حلماية موارد و�أ�صول ال�شركة ،وكذلك حماية �سمعة
امل�ؤ�س�سة وموظفيها .كما قامت ال�شركة بتعزيز هذه ال�سيا�سة من خالل
�إطالق قناة للبالغات عن االحتيال (�صافرة الإنذار) لتلقي البالغات من
داخل ال�شركة وخارجها عرب املوقع الإلكرتوين لل�شركة.
تقييم المخاطر

وقد جنحت �شركة القلعة يف االنتهاء من تر�سيخ الطابع امل�ؤ�س�سي الذي
بد�أته عام  ،2013وذلك مع تبني �أحدث املعايري الدولية للحوكمة يف �إطار
التحول اال�سرتاتيجي بنموذج الأعمال ،حيث ينعك�س ذلك يف حر�صها على
اال�ستعانة باخلربات البارزة والتزود بالنظم وال�سيا�سات والإجراءات
الفعالة لتحقيق النمو.

لجنة األجور والمكافآت

*

أسامة حافظ

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة األجور والمكافآت

مجدي الدسوقي

مجدي الدسوقي

عضو لجنة المراجعة

وبالإ�ضافة �إىل ذلك وا�صلت ال�شركة تطبيق �أحدث ما و�صلت �إليه املعايري
الدولية للحوكمة ،حيث جنحت يف ا�ستحداث حزمة �سيا�سات لتغطية
الإطار العام لتقييم املخاطر وتدابري مكافحة االحتيال و�سيا�سات تنظيم
تداول الأوراق املالية من جانب العاملني بال�شركة ،وذلك مع حتديث
مواثيق جلان جمل�س الإدارة مثل جلان املراجعة واملكاف�آت .وقامت ال�شركة
كذلك ب�إن�شاء جلان املراجعة بجميع ال�شركات التابعة وفقا لنف�س معايري
ميثاق جلنة املراجعة اخلا�صة مبجل�س �إدارة �شركة القلعة ،عل ًما ب�أن
ت�شكيل اللجان اجلديدة بال�شركات التابعة يعتمد على �أع�ضاء م�ستقلني
متاما عن �إدارة ال�شركة.
ً
ت�ؤمن �شركة القلعة ب�أهمية انتهاج نظام رقابي داخل ال�شركة ،ولذلك قامت
�إدارة املراجعة الداخلية بتطوير الإطار العام لتقييم املخاطر ليتم اتباعه
بجميع �إدارات ال�شركة ،عل ًما ب���أن تقييم املخاطر يلعب دو ًرا حمور ًيا يف
حتقيق �أهداف ال�شركة بكفاءة وفعالية مع حت�سني الأداء بجميع قطاعات
ال�شركة .وال تدخر الإدارة جهدً ا يف �سبيل تعميم وظائف املراجعة الداخلية
بجميع الإدارات وال��ق��ط��اع��ات وال��ت��ي ت�شمل الإ���ش��راف وامل��ت��اب��ع��ة وتوفري
الإر�شادات التوجيهية وتقدمي التو�صيات ،بالإ�ضافة �إىل �إدارة كافة �أعمال
املراجعة الداخلية.

*

فيليب دندس

رئيس لجنة األجور والمكافآت

تنحي عن عضوية اللجنة فى مارس 2018

عضو لجنة األجور والمكافآت

خلق ثقافة المسئولية المؤسسية

ويف �ضوء حر�ص ال�شركة منذ ن�ش�أتها على جتاوز خمتلف التحديات التي تواجهها
بالتوازي مع �إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتطبيق �أف�ضل اال�سرتاتيجيات
ال�شاملة لنظام احلوكمة ،ان�ضمت �شركة القلعة يف منت�صف عام � 2017إىل
مبادرة النزاهة ( ،)INIوهي مبادرة عمل جماعي يقودها جمتمع الأعمال
يف م�صر وتهدف �إىل تنمية الوعي مبزايا النزاهة يف جمتمع الأعمال .وتت�ضمن
�أهداف املبادرة ت�شجيع العمل اجلماعي والتعاون امل�شرتك بني كربى امل�ؤ�س�سات
وال�شركات الرائدة على ال�ساحة امل�صرية وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة،
من �أجل ا�ستحداث �أف�ضل معايري مكافحة الف�ساد وتعزيز ثقافة امل�سئولية
امل�ؤ�س�سية والنزاهة.
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الحوكمةوالمسئولية المؤسسية

لجنة المديرين
تجتمع لجنة المديرين بصفة شهرية ،بمشاركة المجموعة اإلدارية الموسعة بشركة القلعة ،من
أجل استعراض ومناقشة مستجدات السوق وتسليط الضوء على التقدم المحرز بالمبادرات واألنشطة
المختلفة التي تقوم بها شركة القلعة وجميع االستثمارات التابعة

تحرص شركة القلعة على االستعانة
بالخبرات البارزة والتزود بالنظم والسياسات
واإلجراءات الفعالة لتحقيق التوافق بين مصالح
المساهمين وفريق العمل ومجلس اإلدارة
وصو ً
ال إلى الشركات التابعة.

أحمد هيكل

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

هشام الخازندار

كريم صادق

عبد اهلل اإلبياري

عالء الفص

الشريك المؤسس
والعضو المنتدب

عضو منتدب

العضو المنتدب لقطاع النقل
والدعم اللوجيستي

عضو منتدب
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رئيس القطاع المالي

محمد عبدالاله

عضو منتدب

رامي برسوم

معتز فاروق

مصطفى سويلم

أحمد عبد الستار

عمرو القاضي

عضو منتدب

رئيس قطاع المعلومات

رئيس إدارة نظم المعلومات

رئيس عالقات المستثمرين
وإدارة المخاطر

حازم دكروري

غادة حمودة

رئيس العالقات الحكومية

رئيس قطاع التسويق واالتصاالت
والهوية المؤسسية

ياسمين الغرباوي

عماد تريال

المستشار العام

رئيس إدارة المراجعة الداخلية

طارق حسن

رئيس القطاع القانوني

إيهاب رزق

رئيس قطاع الموارد البشرية
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الحوكمةوالمسئولية المؤسسية

إدارة

الشركات التابعة
األغذية
الطاقة
رؤوف توفيق

مزارع دينا،
العضو المنتدب

خالد أبوبكر
شركة طاقة عربية،
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي

باكينام كفافي
شركة طاقة عربية،
الرئيس التنفيذي

النقل والدعم اللوجيستي
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محمد سعد
الشركة المصرية للتكرير،
العضو المنتدب

هشام شريف
شركة توازن،
الرئيس التنفيذي

اللواء ماجد فرج
شركة نايل لوجيستيكس،
رئيس مجلس إدارة الشركة
القابضة لوسائل النقل

أمان اهلل سعد

الشركة االستثمارية
لمنتجات األلبان،
العضو المنتدب

األسمنت
واإلنشاءات

طارق الجمال
شركة أسيك لألسمنت،
الرئيس التنفيذي

التعدين

فايز جريس
شركة أسكوم،
رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب
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القطاعات االستثمارية

والشركات التابعة

الشركات التابعة
أداء قو ًيا خالل عام
حققت القلعة وشركاتها التابعة ً
 ،2017حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل سنوي  22٪لتبلغ
 9.3مليار جنيه ،بفضل نجاح استثمارات الطاقة والتعدين
واألسمنت والنقل في االستفادة من فرص النمو التي
تطرحها المعطيات االقتصادية الجديدة

الطاقة

النقل والدعم

األسمنت

التعدين

واإلنشاءات

اللوجيستي
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*

األغذية

الطباعة
والتغليف

اعتبا ًر من عام  - 2018مجموعة جراندفيو القابضة سابقًا

*
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

الشركة المصرية للتكرير

الطاقة

يمثل مشروع الشركة المصرية للتكرير أحد ركائز منظومة أمن الطاقة
في مصر ،حيث يهدف المشروع الذي تجاوز معدل اكتماله  ٪ 98إلى توفير
البدائل العملية لالستيراد بالتوازي مع تعزيز األداء البيئي والمساهمة في
دفع عجلة التنمية االقتصادية بالبالد

تعمل ال�شركة امل�صرية للتكرير على �إن�شاء معمل تكرير متطور يف منطقة
القاهرة الكربى بتكلفة ا�ستثمارية تبلغ  4.3مليار دوالر �أمريكي ،وهو �أكرب
م�شروع قطاع خا�ص حتت التنفيذ حال ًيا يف م�صر .و�سوف يقوم امل�شروع بتوفري
منتجات الوقود عالية اجلودة والقيمة لتغطية اال�ستهالك املتنامي بال�سوق
املحلي ،مع امل�ساهمة يف حت�سني الأداء البيئي يف م�صر عرب منع انبعاث 96
�ألف طن من غاز ثاين �أك�سيد الكربيت �إىل هواء القاهرة الكربى ،وهو ما
يعادل ثلث االنبعاثات الكربيتية يف م�صر.
وقد جنح امل�شروع يف تنفيذ الإقفال املايل خالل يونيو  2012عرب توفري
عن�صري اال�ستثمارات الر�أ�سمالية والت�سهيالت االئتمانية ،وذلك با�ستثمارات
مبا�شرة من �شركة القلعة وم�ستثمرين خليجيني وم�ؤ�س�سات مالية بارزة على
ال�ساحة الدولية� ،إىل جانب وكاالت ائتمان ال�صادرات وكذلك م�ؤ�س�سات
التمويل التنموية .وقد مت البدء يف تنفيذ الأعمال الإن�شائية بامل�شروع خالل
عام  ،2014من خالل املقاول العام حتالف �شركتي & GS Engineering
 Construction Corpو.Mitsui & Co Ltd
و�ستقوم ال�شركة امل�صرية للتكرير ب�إنتاج  4.7مليون طن �سنو ًيا من املنتجات
البرتولية عالية اجلودة والقيمة ،منها  2.3مليون طن من وقود ال�سوالر
املطابق ملوا�صفات اجلودة الأوروبية  – Euro Vمبا يتجاوز  %40من واردات
ال�سوالر يف الوقت احلايل – وحوايل � 600ألف طن من وقود النفاثات .و�سوف
تقوم ال�شركة ببيع �إنتاجها للهيئة امل�صرية العامة للبرتول مبوجب اتفاقية
عاما ،مع احل�صول على كافة مدخالت الإنتاج
�شراء بالأ�سعار العاملية ملدة ً 25
من �شركة القاهرة لتكرير البرتول – وهي �أكرب �شركة تكرير يف م�صر حيث
ميثل �إنتاجها ال�سنوي حوايل  %20من طاقة التكرير احلالية بالبالد

ومتثل ال�شركة امل�صرية للتكرير ركيزة �أ�سا�سية من ركائز منظومة �أمن
الطاقة يف م�صر ،حيث ت�سعى لتوفري البدائل العملية لال�سترياد من خالل
تزويد الهيئة العامة للبرتول بوقود ال�سوالر وغريه من منتجات الوقود
عالية اجلودة والقيمة.
التطورات التشغيلية

•بلغ معدل ا�ستكمال امل�شروع  %98يف �سبتمرب  .2018ومن املتوقع بدء
الإنتاج خالل عام  2019على �أن يكون عام � 2020أول عام ت�شغيلي كامل.
•مت تركيب جميع املعدات الثقيلة مبوقع امل�شروع.

4.3

مليار
دوالر

التكلفة االستثمارية للمشروع

%98

معدل استكمال المشروع في سبتمبر 2018
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بدء االختبارات الفنية بمشروع
المصرية للتكرير
نظام الهواء للخدمات

نظام الهواء لآلالت الدقيقة
نظام المياه منزوعة األمالح

دائرة تبريد المياه

نظام مكافحة الحرائق
اعتبارًا من سبتمبر 2018
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

موقع مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد

موقع مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد

2.9

مليار
دوالر

قيمة حزمة القروض

غرفة التحكم بمشروع الشركة المصرية للتكرير
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1.4

مليار
دوالر

قيمة االستثمارات الرأسمالية

15+

ألف

فرصة عمل أثناء مراحل اإلنشاء ،و 700وظيفة دائمة عند
افتتاح المشروع

4.7

مليون
طن

حجم اإلنتاج السنوي من منتجات الوقود عالية
الجودة والقيمة

%40

معدل خفض واردات السوالر

2.3

مليون
طن

حجم اإلنتاج السنوي من وقود السوالر المطابق
لمواصفات الجودة األوروبية Euro V
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

طاقة عربية

الطاقة

طاقة عربية هي أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في مجال
توزيع الطاقة بمصر ،حيث تمتلك حال ًيا  51محطة خدمة وقامت
حتى اآلن بربط حوالي مليون عميل بشبكة الغاز الطبيعي

تعد طاقة عربية �أبرز ا�ستثمارات �شركة القلعة يف قطاع الطاقة مب�صر ،حيث
قامت القلعة باال�ستثمار فيها عام � 2006إميا ًنا ب�أن النمو ال�صناعي املطرد
يف م�صر واملنطقة يطرح فر�صة جذابة �أمام م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
للم�ساهمة يف تلبية الطلب املتنامي على الطاقة من جانب امل�شروعات
ال�صناعية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك وبف�ضل ر�ؤيتها ودرايتها العميقة� ،أدركت
�شركة القلعة حتمية اجتاه احلكومة امل�صرية �إىل حترير قطاع الطاقة،
الأمر الذي ميثل فر�صة واعدة �أمام �شركة طاقة عربية لتوظيف خرباتها
الوا�سعة ومركزها املايل القوي وحمفظة �أعمالها يف �أن ت�صبح من كربى
ال�شركات الرائدة بهذا املجال.
وقد جنحت طاقة عربية يف غ�ضون ع�شر �سنوات يف التحول �إىل �أكرب �شركة
تابعة للقطاع اخلا�ص يف جمال توزيع الطاقة مب�صر ،حيث حتظى ال�شركة
عاما يف تطوير وت�شغيل �شبكات البنية الأ�سا�سية لقطاع
بخربة تربو على ً 18
الطاقة ،من توزيع الغاز الطبيعي �إىل توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وت�سويق
املنتجات البرتولية .و�إ�ضافة �إىل ذلك قامت ال�شركة باتخاذ خطوات جادة
نحو اال�ستثمار يف قطاع الطاقة البديلة واملتجددة مبا يف ذلك م�شروعات
توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح� ،سع ًيا للم�ساهمة يف تلبية
الطلب املتزايد على الطاقة يف ال�سوق امل�صري وال�سيما بعد طرح التعريفة
اجلديدة لأ�سعار الطاقة املتجددة من جانب احلكومة امل�صرية.
اإلنشاءات وتوزيع الغاز الطبيعي للمشروعات السكنية
والتجارية والصناعية

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

تعد طاقة عربية �أكرب �شركة تابعة للقطاع اخلا�ص امل�صري يف م�شروعات
الطاقة الكهربائية ،من �أن�شطة الهند�سة والتطوير �إىل �أعمال التوليد والتوزيع
ف�ض ًال عن �سل�سلة القيمة مب�شروعات الطاقة خلدمة �أكرث من  4000عميل
من بينهم العديد من ال�شركات امل�صرية البارزة .وتتميز ال�شركة بتقدمي
باقة متكاملة من اخلدمات التي تالئم خمتلف املتطلبات الت�شغيلية للعمالء،
وي�شمل ذلك متويل وت�صميم و�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات ال�ضغط العايل
واملتو�سط واملنخف�ض وكذلك �شبكات توزيع الكهرباء ملختلف امل�شروعات
يف قطاعات البرتول والغاز والقطاعات ال�صناعية وامل�شروعات ال�سكنية
والتجارية وال�سياحية يف م�صر .وتعترب طاقة عربية هي �أول �شركة تابعة
للقطاع اخلا�ص امل�صري حت�صل على تراخي�ص توزيع الطاقة الكهربائية
للمناطق واملجمعات ال�صناعية.

مركز توزيع الغاز الطبيعي

تسويق وتوزيع المنتجات البترولية

تعد طاقة عربية �أول �شركة تابعة للقطاع اخلا�ص امل�صري يف ت�سويق وتوزيع
الوقود واملنتجات البرتولية ،مبا يف ذلك وقود املازوت ،وتخدم ال�شركة �شبكة
هائلة من عمالء اجلملة والتجزئة وامل�شروعات ال�صناعية ،تركيزً ا على
املناطق واملحافظات الأقل تغطية بال�سوق .وتقوم ال�شركة كذلك بت�شغيل
�شبكة حمطات الوقود وخدمات حتويل ال�سيارات وال�شاحنات التجارية �إىل
الغاز الطبيعي امل�ضغوط .وقد احتل ن�شاط ت�سويق املنتجات البرتولية �صدارة

تعد طاقة عربية من كربى �شركات توزيع الغاز الطبيعي يف م�صر ،حيث متتلك
امتيازات طويلة الأجل تغطي  11حمافظة م�صرية وتقوم بتوفري  4.3مليار
مرت مكعب من الغاز الطبيعي ل�شبكة عمالء هائلة تربو على � 897ألف عميل.
كما متتلك ال�شركة �أكرب فريق متخ�ص�ص يف م�شروعات الهند�سة والإن�شاءات
لإدارة وتنفيذ �أن�شطة التوزيع اخلا�صة بال�شركة �إىل جانب املتابعة والإ�شراف
على خدمات وم�شروعات التوزيع ل�صالح �أطراف �أخرى من م�ؤ�س�سات
القطاعني العام واخلا�ص يف م�صر و�أ�سواق ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

679.7

11

محافظة مصرية

50

مليون
كيلو وات
 /ساعة

إجمالي توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

ميجا
وات

مليون

القدرة اإلجمالية لمشروع الطاقة الشمسية

عميل تم ربطه بشبكة الغاز الطبيعي اعتبارًا من
سبتمبر 2018

الإيرادات خالل عام  ،2017كما �ساهم ب�أكرث من  %50من �إجمايل �إيرادات
القلعة خالل جميع الفرتات املالية من العام.

طاقة عربية  4.1مليار جنيه خالل عام  ،2017وهو منو �سنوي مبعدل ،%29
غري �أن الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك
تراجعت مبعدل �سنوي  %2لتبلغ  272.1مليون جنيه خالل نف�س الفرتة.

•قامت طاقة عربية بافتتاح  3حمطات جديدة لتزويد ال�سيارات بالوقود
لي�صل عدد املحطات التابعة لل�شركة  42حمطة خالل عام  .2017كما
متتلك ال�شركة  7حمطات غاز طبيعي اعتبا ًرا من دي�سمرب .2017
•بلغت ال�شركة املراحل النهائية من التخطيط لإن�شاء حمطة خدمة
جديدة يف الإ�سكندرية بطاقة ا�ستيعابية  15مليون لرت.
•حققت طاقة عربية �إجنازات ملمو�سة يف �إطار تو�سعاتها املخططة
ب�أن�شطة توزيع وت�شغيل و�صيانة �شبكة الغاز الطبيعي ،حيث قامت بتوقيع
عدة عقود جديدة �شملت عقد ملدة � 10سنوات مع مول العرب.
•يف �إطار التزامها بتبني ممار�سات اال�ستدامة ،تعكف ال�شركة على
درا�سة فر�ص تنويع الن�شاط من خالل التو�سع بقطاعات ت�شغيلية جديدة
مثل ت�صميم وتنفيذ حلول وم�شروعات تر�شيد ا�ستهالك الطاقة و� ً
أي�ضا
التو�سع يف توليد "الطاقة امل�شتقة من املخلفات" مثل توليد الكهرباء من
املخلفات الزراعية واملنزلية.
•جنحت ال�شركة يف ت�أمني التمويل الالزم لإن�شاء حمطة طاقة �شم�سية
بقدرة  50ميجا وات �ضمن م�شروع ي�ضم  13حمطة طاقة �شم�سية يف
منطقة بنبان بالقرب من مدينة �أ�سوان .ومن املتوقع اكتمال وبدء ت�شغيل
امل�شروع خالل الربع الأول من عام .2019

وقد احتل ن�شاط ت ت�سويق وتوزيع املنتجات البرتولية �صدارة �إيرادات
طاقة عربية طوال العام ،حيث بلغت �إيرادات القطاع  2.6مليار جنيه
خالل عام  2017بزيادة �سنوية قدرها  .%57وارتفعت الأرباح الت�شغيلية
قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك مبعدل �سنوي %83.5
لتبلغ  107.3مليون جنيه خالل نف�س الفرتة .وتعك�س تلك النتائج املردود
الإيجابي لزيادة �أ�سعار البيع وارتفاع حجم مبيعات القطاع.

أحد محطات الخدمة التابعة ألنشطة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية

المستجدات التشغيلية

مليار

29٪

نموسنوى

إجمالي توزيعات الغاز الطبيعي

٩,٢٨٢٫٣
٤,١٤٣٫٥

٣,٢١٤٫٥

51

٣,٢١٤٫٥
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(مليون جم)

متر مكعب

(مليون جم)

٢٧٢٫١

احتلت طاقة عربية �صدارة �إيرادات �شركة القلعة حيث بلغت م�ساهمتها حوايل
 %45من �إجمايل �إيرادات القلعة خالل عام  .2017وقد بلغت �إيرادات �شركة

وبلغت �إيرادات قطاع الكهرباء  745مليون جنيه خالل عام  ،2017وهو منو �سنوي
مبعدل  ،٪40يف حني تراجعت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد
والإهالك واال�ستهالك مبعدل �سنوي  %11.8لتبلغ  80.3مليون جنيه خالل نف�س
الفرتة ،وذلك ب�سبب تباط�ؤ �أن�شطة القطاع ال�سياحي الذي يتميز عاد ًة بارتفاع
الطلب على الطاقة الكهربائية .وتعكف ال�شركة حال ًيا على درا�سة فر�ص تنويع
م�صادر الدخل عرب التو�سع يف خدمة قطاعات �أخرى بهدف تقلي�ص املخاطر.

اإليرادات

٢٧٧٫٠

التطورات المالية

وارتفعت �إيرادات قطاع الغاز الطبيعي مبعدل �سنوي  %25لتبلغ  775.9مليون
جنيه خالل عام  ،2017وبلغت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد
والإهالك واال�ستهالك  121.1مليون جنيه ،بن�سبة منو  %3خالل نف�س الفرتة.
ويرجع الأداء القوي �إىل ارتفاع حجم توزيع الغاز الطبيعي مبعدل �سنوي %20
ليبلغ  4.3مليار مرت مكعب خالل العام من �أجل تلبية الطلب املرتفع من جانب
العمالء ال�صناعيني وعلى ر�أ�سهم م�صانع الأ�سمدة .وقد بلغ �إجمايل عدد
املن�ش�آت ال�سكنية التي قامت ال�شركة بربطها ب�شبكة الغاز الطبيعي �أكرث من 897
�ألف من�ش�أة بنهاية دي�سمرب .2017

4.3

األرباح التشغيلية

محطة خدمة اعتبارًا من سبتمبر 2018

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٦
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

توازن

الطاقة

تعد توازن شركة رائدة في مجال تدوير المخلفات
وتحويلها إلى الوقود البديل المشتق من المخلفات ()RDF
والوقود المشتق من المخلفات الزراعية ( )Biomassلخدمة
المشروعات الصناعية كثيفة االعتماد على الطاقة
أنشطة نقل المخلفات الصلبة بواسطة شركة إيكارو

تتبلور استراتيجية توازن في تحقيق التكامل
بين أنشطة وعمليات شركتي إيكارو وإنتاج
شركة إيكارو

التطورات المالية

بلغت �إيرادات �شركة توازن  444.4مليون جنيه خالل عام  ،2017وهو منو �سنوي
مبعدل  .%140وارتفعت � ً
أي�ضا الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد
والإهالك واال�ستهالك بن�سبة  %123لتبلغ  62.3مليون جنيه خالل نف�س الفرتة.
وتعك�س النتائج القوية مردود ارتفاع �أ�سعار الطاقة يف �إطار خطة احلكومة لرفع
دعم الطاقة ،ف�ض ًال عن انتهاء ال�شركة من تنفيذ اثنني من امل�شروعات املتعاقد
عليها بال�سوق العماين.

اإليرادات

(مليون جم)

قامت جمموعة �إنتاج حتى الآن ب�إن�شاء العديد من املعامل لفرز املخلفات
وت�صنيع الأ�سمدة يف م�صر ،ف�ض ًال عن العمل مب�شروعات �أخرى يف ال�سعودية
وماليزيا وليبيا وال�سودان وعمان و�سوريا .كما قامت ال�شركة بتقدمي خدماتها
م�شروعا لتدوير املخلفات يف م�صر .كما حتظى
اال�ست�شارية لأكرث من 76
ً
ال�شركة بتواجد قوي على ال�ساحة الدولية من خالل م�شروعاتها املنت�شرة يف
�أ�سواق ال�سعودية وماليزيا وليبيا وال�سودان وعمان و�سوريا.

241

مجموعة إنتاج

نموسنوى

نموسنوى

إجمالي توريدات الوقود البديل المشتق
من المخلفات خالل 2017

٤٤٤٫٤

١٨٤٫٨

٦٢٫٣

٢٤٫٢

فاي
ات

ألف
طن

إجمالي توريدات بدائل الطاقة المشتقة
من المخلفات الزراعية خالل 2017
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140٪
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خلفات
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خ

77

(مليون جم)

تقد توازن باقة متكاملة من حلول
تدوير المخلفات

من ا ل ن

تتخ�ص�ص �شركة �إيكارو يف جمع ونقل ومعاجلة املخلفات الزراعية ،حيث
احتلت ال�شركة مكانة رائدة يف �أن�شطة �إنتاج الوقود امل�شتق من املخلفات
الزراعية ( )Biomassوتوريد الوقود البديل امل�شتق من املخلفات ()RDF
لتغذية م�صانع الأ�سمنت على مدار اخلم�س �سنوات املا�ضية ،عل ًما ب�أن الوقود
البديل يعد �أحد م�صادر الطاقة املتجددة والنظيفة نظ ًرا ال�ستخال�صه من
املخلفات الزراعية التي بخالف ذلك يتم حرقها و�إهدار قيمتها االقت�صادية،
كما �أن االعتماد على الوقود البديل له مزايا عديدة بالن�سبة لل�صناعات
الثقيلة وال �سيما �صناعة الأ�سمنت.

األرباح التشغيلية

وبلغت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك
 11.5مليون جنيه خالل عام  2017مقابل  2.2مليون جنيه فقط خالل عام
 ،2016يف �ضوء امل�ساهمة القوية ل�شركة «�إنتاج عمان».

المعالجة

بد�أت القلعة اال�ستثمار يف �شركة توازن بداية من عام � 2009إميا ًنا ب�أهمية
امل�ساهمة الفعالة يف م�سرية التنمية االقت�صادية عرب توفري حلول الطاقة
املتجددة التي تتميز بالكفاءة يف تر�شيد الطاقة واحلفاظ على البيئة.
وت�ضم توازن حتت مظلتها كلاً من ال�شركة امل�صرية لتدوير املخلفات
الزراعية «�إيكارو» وجمموعة الأن�شطة الهند�سية «�إنتاج» ،وهي �شركات رائدة
يف م�شروعات �إدارة املخلفات .وتعمل �شركة القلعة عن كثب مع �إدارة كلتا
ال�شركتني من �أجل تعظيم مواردها املالية والب�شرية وحتقيق �أكرب ا�ستفادة من
الفر�ص احلالية وكذلك تطوير وا�ستك�شاف الفر�ص اجلديدة .وتركز ال�شركة
حال ًيا على توفري بدائل الطاقة امل�شتقة من املخلفات لتغذية امل�شروعات
ال�صناعية كثيفة اال�ستهالك.

إنتاج عمان

زراعا لأن�شطة جمموعة
ت�أ�س�ست �شركة �إنتاج عمان يف مار�س  2017باعتبارها ً
�إنتاج يف ال�سوق العماين .ومتتلك جمموعة �إنتاج ح�صة  %60يف �إنتاج عمان،
بينما متتلك �إيكارو ن�سبة .%10

بلغت �إيرادات �شركة �إيكارو  288.4مليون جنيه خالل عام  2017وهو منو �سنوي
مبعدل  . %65وبلغت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك  43.3مليون جنيه وهو منو مبعدل  %85خالل نف�س الفرتة .ويعك�س
ذلك منو حجم �إنتاج الوقود امل�شتق من املخلفات الزراعية مبعدل �سنوي  %100ليبلغ
� 241ألف طن م�صحو ًبا بارتفاع ر�سوم ال�شركة عن �إدارة م�شروعات تدوير املخلفات
لتبلغ  59.9مليون جنيه على خلفية ارتفاع الأ�سعار وكذلك حجم الإنتاج .وقد تراجع
حجم �إنتاج الوقود البديل امل�شتق من املخلفات مبعدل �سنوي  %7ليبلغ حوايل 77
�ألف طن نظ ًرا لتوقف �أن�شطة ال�شركة ب�أحد �أكرب م�شروعاتها.

ت�ضاعفت �إيرادات جمموعة �إنتاج مبعدل  12مرة تقري ًبا لت�سجل  163.7مليون
جنيه خالل عام  ،2017وذلك بف�ضل امل�ساهمة الإيجابية لأن�شطة ال�شركة يف
ال�سوقني امل�صري والعماين ،عل ًما ب�أن م�شروعات ال�سوق العماين �ساهمت منفردة
مببلغ  136.4مليون جنيه.

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٦
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نايل لوجيستيكس

النقل والدعم اللوجيستي

تتخصص نايل لوجيستيكس في تقديم باقة متكاملة من
الحلول اللوجيستية وخدمات النقل النهري المتميزة بكفاءة
استهالك الوقود

بد�أت القلعة ا�ستثماراتها ب�شركة نايل لوجي�ستيك�س منذ �أكرث من 10
�سنوات �سع ًيا لتعظيم اال�ستفادة من م�شروعات النقل النهري التي �أ�صبحت
االختيار الأمثل لنقل الب�ضائع بف�ضل تفوقها بجدارة على �شاحنات النقل
الربي من حيث كفاءة ا�ستهالك الوقود ف�ض ًال عن كونها �صديقة للبيئة،
عل ًما ب�أن قدرة البارج الواحد تعادل حمولة ما يرتاوح بني  20و� 40شاحنة.
ت�ضم نايل لوجي�ستيك�س حتت مظلتها ثالث �شركات تابعة يف جماالت
التحميل والتفريغ وخدمات النقل النهري ب�أ�سواق م�صر وجنوب ال�سودان.
ففي ال�سوق امل�صري تقدم ال�شركة خدمات التحميل والتفريغ با�ستخدام
الأونا�ش العائمة يف العديد من املوانئ امل�صرية ،عل ًما ب�أن م�ستوردي الفحم
ميثلون �أغلب عمالء ال�شركة ،ولذلك تعكف ال�شركة على التو�سع ب�أعمالها
خلدمة خمتلف العمالء من م�ستوردي ال�سلع واملنتجات الأخرى وعلى
ر�أ�سها احلبوب .كما تقوم نايل لوجي�ستيك�س بامتالك وت�شغيل �أ�سطول
بارجات نهرية لنقل الب�ضائع بطول املجرى املالحي لنهر النيل ،كما تقوم
بت�شغيل م�ستودع احلاويات اجلديد يف ميناء النوبارية بالإ�سكندرية .ويف
جنوب ال�سودان تقوم �إحدى ال�شركات التابعة لنايل لوجي�ستيك�س بت�شغيل
�أ�سطولني من بارجات النقل النهري لنقل خمتلف الب�ضائع بني املناطق
ال�شمالية واجلنوبية بالدولة.
شركة نايل كارجو

شركة جنوب السودان للنقل النهري

تعمل ال�شركة يف �أ�سواق جنوب ال�سودان ،حيث تقوم بت�شغيل �أ�سطول البارجات
النهرية لنقل الب�ضائع بطول املجرى املالحي لنهر النيل يف جنوب ال�سودان.
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المستجدات التشغيلية:

•تعكف نايل لوجي�ستيك�س على تنويع قاعدة العمالء يف �أن�شطة
التحميل والتفريغ ون�شاط نقل احلاويات ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص
على �أن�شطة التحميل والتفريغ.
•بد�أت ال�شركة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية ت�شغيل م�ستودع
احلاويات اجلديد يف ميناء النوبارية خالل �أغ�سط�س .2016
•�أبرمت نايل لوجي�ستيك�س عقدً ا جديدً ا ملدة � 3سنوات لنقل احلبوب
من ميناء الإ�سكندرية �إىل �صوامع ال�شركة مبيناء النوبارية ب�أ�سعار
تناف�سية .وتتوقع ال�شركة �أن ي�ساهم هذا العقد بهام�ش م�ساهمة
قدره  %50مع بدء �سريانه يف يناير .2018
•تتوقع الإدارة �أن ت�ستفيد عمليات نقل الب�ضائع عرب نهر النيل من
خطوة احلكومة بتقليل دعم املنتجات البرتولية مبا يف ذلك وقود
ال�سوالر ،وهو ما �سينعك�س �أثره يف زيادة �أ�سعار النقل بال�شاحنات
ب�شكل ملحوظ وبالتايل التحول �إىل ا�ستخدام الو�سائل البديلة الأقل
تكلفة ومن بينها النقل النهري.
•قامت ال�شركة با�ستكمال �أعمال ال�صيانة لأحد بارجات النقل النهري
يف ال�سودان ،حيث مت ت�شغيله مع ا�ستكمال �أوىل رحالته خالل الربع
الأخري من عام .2017

التطورات المالية

ارتفاعا قيا�س ًيا خالل عام  ،2017حيث بلغ
حقق ن�شاط ال�شحن والتفريغ
ً
حجم ال�شحنات املنقولة � 920ألف طن تقري ًبا بزيادة �سنوية قدرها %6
مقابل � 870ألف طن تقري ًبا خالل عام  ،2016عل ًما ب�أن الفحم مثل غالبية
�أن�شطة ال�شحن والتفريغ خالل الفرتة .وقد ر�صدت ال�شركة منو �أعمال
م�ستودع احلاويات اجلديد يف النوبارية بالإ�سكندرية الذي مت �إطالقه يف
�أغ�سط�س  ،2016حيث حقق �إيرادات بقيمة  8.4مليون جنيه خالل الربع
الأخري من عام  ،2017وهو �أعلى من �ضعف متو�سط الإيراد الربع �سنوي
والذي يبلغ حوايل  3مليون جنيه ،بف�ضل تقدمي خدمة احلاويات املربدة
اعتبا ًرا من �أكتوبر .2017
وتعكف ال�شركة على تعزيز الأن�شطة الت�شغيلية وتنمية الإيرادات عرب
تنويع اخلدمات املقدمة وطرح باقة متكاملة من حلول النقل والدعم
اللوجي�ستي ،وذلك بالتوازي مع تنمية عمليات ال�شركة من خالل التو�سع
ب�أن�شطة النقل واملناولة والتخزين وتعزيز اال�ستفادة من االرتفاع املرتقب
بالطلب على خدمات النقل النهري.

اإليرادات

(مليون جم)

٪17

نمو سنوى

١١٧٫٨

الشركة الوطنية إلدارة الموانئ النهرية

تتخ�ص�ص يف تقدمي خدمات ال�شحن والتفريغ والتخزين با�ستخدام
جمموعة من املوانئ النهرية بطول املجرى املالحي لنهر النيل يف م�صر،
وحتديدً ا موانئ الإ�سكندرية وال�سوي�س ودمياط.

إجمالي حمولة نشاط التحميل والتفريغ خالل 2017

امل�ساهمة الإيجابية مل�ستودع احلاويات اجلديد يف النوبارية بالإ�سكندرية،
عل ًما ب�أن ال�شركة قامت بزيادة �أ�سعار جميع اخلدمات.

٢٠١٧

١٠٠٫٧

متتلك ال�شركة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية جمموعة من املوانئ النهرية
ومعدات املناولة للعمل يف املوانئ النهرية والبحرية ،حيث تتخ�ص�ص ال�شركة
يف تقدمي خدمات املناولة والتخزين يف جمموعة من املوانئ امل�صرية،
وحتدي ًدا موانئ الإ�سكندرية وال�سوي�س ودمياط.

920

ألف
طن

ميناء النوبارية باإلسكندرية

٢٠١٦

بلغت �إيرادات �شركة نايل لوجي�ستيك�س  117.8مليون جنيه خالل عام
 ،2017وهو منو �سنوي مبعدل  %17مقابل  100.7مليون جنيه خالل عام
 ،2016بف�ضل زيادة ر�سوم �أن�شطة التحميل والتفريغ �إىل جانب ارتفاع
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أسكوم

التعدين

أسكوم هي الشركة الرائدة في قطاع التعدين في
السوق المصري وتتنوع أنشطتها بين استكشاف
وإنتاج المعادن الثمينة وتصنيع الكربونات
والكيماويات .وتلعب منتجات الشركة دو ًرا إيجاب ًيا
في دعم الصادرات المصرية باعتبارها أحد البدائل
العملية لالستيراد

�شركة �أ�سكوم هي ال�شركة اال�ستثمارية التابعة للقلعة يف قطاع التعدين،
حيث تتخ�ص�ص يف تقدمي خمتلف خدمات التعدين و�أن�شطة �إدارة املحاجر
مل�صانع الأ�سمنت وغريها من ال�صناعات ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستك�شاف و�إنتاج
اخلامات ال�صناعية واملعادن الثمينة وخا�ص ًة الذهب.
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سكوم باعتبارها الذراع اال�ستثماري التابع ملجموعة �أ�سيك
القاب�ضة يف قطاع اخلدمات اجليولوجية والتعدينية ،ثم قامت �شركة القلعة
باال�ستحواذ عليها بالتعاون مع حتالف ي�ضم جمموعة من امل�ستثمرين خالل
عام  ،2004وذلك قبل ف�صلها حتت كيان م�ستقل بغر�ض التو�سع ب�أن�شطة
وعمليات ال�شركة .وتقوم �أ�سكوم حال ًيا بتنويع م�صادر �إيراداتها عرب التو�سع
يف خمتلف الأن�شطة واملجاالت ،حيث جنحت ال�شركة يف التحول من �إحدى
ال�شركات اخلدمية يف قطاع مواد البناء �إىل �شركة قاب�ضة تتحكم بعدد من
االمتيازات املنتجة للجب�س ورمال ال�سيليكا وح�صى البناء وغريها من املواد
اخلام التي ت�ستخدم يف قطاع الإن�شاءات ،وذلك �سع ًيا للتو�سع خارج نطاق
توريد املواد اخلام �إىل م�صانع الأ�سمنت فقط.
وت�ضم حمفظة ا�ستثمارات القلعة يف ال�صناعات الت�صديرية �شركة
�أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات و�شركة جال�س روك� ،إذ تقوم كلتا
ال�شركتني بت�صدير جزء كبري من �إنتاجهما �إىل اخلارج وحت�صل كلتاهما
على غالبية الإيرادات بالدوالر الأمريكي ،كما تقوم �أ�سكوم ب�إدارة عدد
من املحاجر ال�صغرية يف م�صر �إىل جانب امتالك �شركة متخ�ص�صة يف
�إنتاج مواد البناء ب�سوق اجلزائر.
الشركات التابعة

شركة جالس روك للمواد العازلة

بد�أت �شركة جال�س روك للمواد العازلة �إنتاج ال�صوف ال�صخري خلدمة
ال�سوق املحلي و�أ�سواق الت�صدير منذ افتتاح م�صنعها يف مايو  2012بتكلفة
ا�ستثمارية  70مليون دوالر ،و�أعقب ذلك بدء �إنتاج ال�صوف الزجاجي يف
نوفمرب من نف�س العام .ويقوم امل�صنع ب�إنتاج املواد التي تدخل يف حلول
وتطبيقات العزل احلراري والعزل ال�صوتي ،حيث يتوزع الإنتاج ال�سنوي
بواقع � 30ألف طن من ال�صوف ال�صخري و� 20ألف طن من ال�صوف
الزجاجي .كما تقوم ال�شركة بت�صدير منتجاتها �إىل عدد من الأ�سواق
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ASCOM Carbonate and Chemicals Manufacturing

الرئي�سية يف �أوروبا و�شمال �أفريقيا وجمل�س التعاون اخلليجي وتركيا.
أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات

قامت ال�شركة ب�إن�شاء م�صنع متخ�ص�ص يف �إنتاج كربونات الكال�سيوم
�سع ًيا لتلبية الطلب املتزايد على تلك املادة باعتبارها �أحد املكونات
الرئي�سية يف �صناعة البال�ستيك والورق والدهانات والكيماويات .وقد
ارتفعت قدرة الطحن لتبلغ � 220ألف طن �سنو ًيا بعد تركيب الطاحونة
الرطبة بتكلفة ا�ستثمارية  7.3مليون دوالر خالل عامي  2013و.2014
وتقوم ال�شركة بت�صدير �إنتاجها �إىل �أ�سواق �آ�سيا ودول جمل�س التعاون
اخلليجي و�أفريقيا و�أمريكا اجلنوبية.
أسكوم بريشيوس ميتالز

ت�أ�س�ست �شركة �أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز لتوحيد �أن�شطة �أ�سكوم يف جمال
ا�ستك�شاف و�إنتاج املعادن الثمينة .وتعمل ال�شركة حال ًيا يف اثنني من
االمتيازات الإثيوبية (�أ�سو�سا –  402كم مربع � /أويرو جودير –  1000كم
مربع) ،وامتياز �آخر يف ال�سودان ال يف�صله عن امتياز �أ�سو�سا �إال احلدود
الدولية (النيل الأزرق –  3000كم مربع) عل ًما ب�أن هذه االمتيازات خ�ضعت
ل�ضغوط قهرية خالل عام  2011نظ ًرا لبع�ض الأ�سباب والظروف الأمنية.
وقد �أثمرت �أعمال احلفر واال�ستك�شاف يف امتياز �أ�سو�سا ب�أثيوبيا عن
حتقيق نتائج واعدة ،حيث قامت ال�شركة ب�إ�صدار تقرير ي�شري �إىل اكت�شاف
ذهب بواقع  1.5مليون �أوقية .وتركز �أ�سكوم حال ًيا على موا�صلة الأن�شطة
اال�ستك�شافية وكذلك �إعداد درا�سات اجلدوى الوافية من �أجل احل�صول
على تراخي�ص التنقيب و�إطالق م�شروعها لإنتاج الذهب يف �أثيوبيا.

أثمرت جهود الشركة
لتعزيز مستويات الكفاءة
التشغيلية عن نمو حجم
المبيعات بمعدل سنوي
 ٪ 41خالل عام .2017

نشاط إدارة المحاجر في مصر

جنحت �أ�سكوم يف التحول �إىل �أكرب �شركة متخ�ص�صة يف �إدارة املحاجر
مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا على مدار العقد املا�ضي ،وتقوم
ال�شركة حال ًيا بتوفري �أكرث من  40مليون طن �سنو ًيا من املواد اخلام التي
حتتاجها �شركات وم�صانع الأ�سمنت ،من خالل تويل �أغلب �أن�شطة �إدارة
املحاجر يف م�صر.

تركيب الصوف الصخري بواسطة شركة جالس روك
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نموا قو ًيا في اإليرادات واألرباح
سجلت أسكوم
ً
التشغيلية خالل عام  2017بفضل ارتفاع مبيعات
الشركة في السوق المحلي وكذلك مبيعات التصدير.

المستجدات التشغيلية

•وا�صلت ال�شركة ر�صد منو �أعمالها يف الهند للعام الثاين على التوايل.
•ر�صدت �شركة �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات العديد من
الإجنازات الت�شغيلية امللحوظة خالل عام  2017بف�ضل املردود
الإيجابي لتعومي اجلنيه على هام�ش الربح وكذلك ارتفاع القدرة
التناف�سية ل�صادرات ال�شركة ،والتي متثل � ً
أي�ضا �أف�ضل البدائل
العملية لال�سترياد.
•ارتفع حجم الإنتاج مبعدل �سنوي  %41خالل عام  2017بف�ضل زيادة
م�ستويات الكفاءة الت�شغيلية

التطورات المالية

بلغت الإيرادات املجمعة ل�شركة �أ�سكوم  954.2مليون جنيه خالل عام ،2017
وهو منو �سنوي مبعدل  .%28وارتفعت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب
والفوائد والإهالك واال�ستهالك مبعدل �سنوي  %228لتبلغ  130.4مليون جنيه
خالل عام  ،2017بف�ضل حت�سن الأداء الت�شغيلي لأن�شطة املحاجر يف م�صر
وكذلك �شركة �أ�سكوم لت�صنيع كربونات الكال�سيوم.
بلغت �إيرادات �شركة �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات  17.5مليون
دوالر خالل عام  ،2017ونتج عن ذلك ت�سجيل �أرباح ت�شغيلية قبل خ�صم
ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك بقيمة  5.1مليون دوالر خالل
نف�س الفرتة بزيادة �سنوية قدرها  .%22وجتدر الإ�شارة �إىل زيادة القدرة
التناف�سية ل�صادرات ال�شركة ،حيث قامت ال�شركة بت�صدير �أغلب �إنتاجها
وحت�صيل �إيراداتها بالعملة الأجنبية مع ت�سجيل تكاليفها باجلنيه امل�صري
على قوائمها ملالية ،وهو ما �أتاح بدوره فر�صة واعدة للتو�سع ب�أعمال ال�شركة
خالل الفرتة املقبلة .وقد بلغت مبيعات ال�شركة � 264.1ألف طن خالل عام
مدعومة بنمو �صادرات ال�شركة وال�سيما لأ�سواق التعاون اخلليجي
،2017
ً
وجنوب �أفريقيا.

8.8

ألف
طن

حجم مبيعات شركة جالس روك للمواد العازلة

26.6

بلغت �إيرادات ن�شاط �إدارة املحاجر يف ال�سوق امل�صري  418.5مليون جنيه
خالل عام  ،2017وهو منو �سنوي مبعدل  .%12ونتج عن ذلك ت�سجيل �أرباح
ت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك بقيمة 26.1
مليون جنيه خالل عام .2017

مليون
طن

حجم مبيعات نشاط إدارة المحاجر فى مصر

264

ارتفعت �إيرادات �شركة جال�س روك للمواد العازلة مبعدل �سنوي %14
لتبلغ  6.8مليون دوالر خالل عام  ،2017بف�ضل حت�سن القدرة التناف�سية
ل�صادرات ال�شركة وزيادة معدالت الكفاءة الت�شغيلية ،وهو ما �أثمر بدوره
عن منو املبيعات مبعدل �سنوي  %41لتبلغ � 8.8ألف طن خالل نف�س الفرتة.
وانعك�س منو الإيرادات يف تقلي�ص اخل�سائر الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب
والفوائد والإهالك واال�ستهالك مبعدل �سنوي  ٪41لتبلغ  0.6مليون دوالر يف
عام  ،2017مقابل خ�سائر ت�شغيلية بقيمة مليون دوالر خالل العام ال�سابق.

اإليرادات

(مليون جم)

األرباح التشغيلية
(مليون جم)

228٪

28٪

نموسنوى

نموسنوى

ألف
طن

حجم مبيعات أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات

٩٥٤٫٢

٧٤٦٫١

١٣٠٫٤

٣٩٫٨
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٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٦

مواد العزل الحراري التي تنتجها جالس روك
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مجموعة أسيك القابضة

األسمنت

مجموعة أسيك القابضة هي الشركة الرائدة في االستثمار
بمشروعات إنتاج األسمنت واإلنشاءات واإلدارة الهندسية
والخدمات االستشارية في أسواق مصر والمنطقة

�صرحا متكام ًال يف م�شروعات الأ�سمنت
تعد جمموعة �أ�سيك القاب�ضة
ً
والهند�سة والإن�شاءات ب�أ�سواق القارة الأفريقية وجمل�س التعاون اخلليجي،
حيث تتنوع �أعمال ال�شركة بني �إنتاج الأ�سمنت وت�صميم وهند�سة املن�ش�آت
ال�صناعية وكذلك تطوير �أنظمة الإدارة الفنية وبرامج التحكم الآيل
والإن�شاءات .وقد �ساهمت جمموعة �أ�سيك القاب�ضة منذ ن�ش�أتها عام 1975
يف تطوير وحتديث �صناعة الأ�سمنت مبنطقة ال�شرق الأو�سط ،وخا�ص ًة يف
ال�سوق امل�صري ،باعتبارها �شركة رائدة يف م�شروعات الهند�سة واخلدمات
اال�ست�شارية ،حيث جنحت ال�شركة يف تنمية �أعمالها لتلبية احتياجات
امل�شروعات ال�صناعية وامل�ستهلكني الأفراد من خالل ثالثة �أذرع رئي�سية
(م�شروعات �إنتاج الأ�سمنت وم�شروعات الإدارة الهند�سية وم�شروعات
الإن�شاءات).
وقد قامت �شركة القلعة بتطوير جمموعة �أ�سيك القاب�ضة منذ اال�ستحواذ
عليها حتى �أ�صبحت �شركة رائدة يف تقدمي خدمات الإدارة الفنية
والهند�سة والتحكم الآيل مل�شروعات الأ�سمنت الأخرى.
ويف عام  2015قامت جمموعة �أ�سيك القاب�ضة ببيع ح�صتها يف �شركة
«م�صر للأ�سمنت – قنا» يف �صفقة بلغت قيمتها  700مليون جنيه تقري ًبا،
وكذلك بيع �شركتي �أ�سيك املنيا و�أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة مقابل مليار
جنيه تقري ًبا ،وذلك يف �إطار م�ساعي �شركة القلعة للتخارج من الأ�صول
غري الأ�سا�سية ،ومن بينها بع�ض م�شروعات �إنتاج الأ�سمنت بهدف حتجيم
املخاطر اال�ستثمارية وموا�صلة خف�ض املديونيات على م�ستوى �شركة
القلعة وال�شركات التابعة .وخالل عام  ،2017قامت ال�شركة ب�إمتام عملية
التخارج من �شركة �أ�سيك اجلزائر للأ�سمنت (دجلفا) ل�صالح م�ستثمر
جزائري ،يف �صفقة تقدر قيمتها مبا يعادل  60مليون دوالر �أمريكي.
صناعة األسمنت
أسيك لألسمنت

بالتخارج من ا�ستثماراتها يف ال�شركات املحلية املتخ�ص�صة يف �صناعة
الأ�سمنت واخلر�سانة اجلاهزة وكذلك بيع ح�صتها البالغة  %71.73يف
�شركة �أ�سيك اجلزائر للأ�سمنت (دجلفا) والتي ح�صلت على الرتاخي�ص
الالزمة لإن�شاء م�صنع �أ�سمنت تبلغ �إجمايل طاقته الإنتاجية  3مليون طن
�أ�سمنت �سنو ًيا يف اجلزائر.
اإلنشاءات والمقاوالت
أرسكو

تعمل �شركة �أ�سيك للت�صنيع وامل�شروعات ال�صناعية “�أر�سكو” يف قطاع
املقاوالت واخلدمات ال�صناعية ،حيث تقوم بتقدمي باقة متكاملة من
اخلدمات تت�ضمن ت�صميم امل�شروعات والإدارة الهند�سية والت�صنيع و�شراء
املعدات و�إدارة العقود ،والإن�شاءات يف العديد من امل�شروعات تتنوع بني
�صناعة الأ�سمنت وم�شروعات �إنتاج النفط وم�شروعات معاجلة املياه .وتتميز
�شركة �أر�سكو بتقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات التي تت�سم باجلودة
العالية والكفاءة واملهنية يف التنفيذ والت�سليم على مدار �أكرث من ثالثة عقود
مكنتها من تر�سيخ مكانتها و�سمعتها الطيبة يف جميع �أنحاء العامل.
شركة أسيك للتحكم اآللي

احتل مصنع أسمنت التكامل
في السودان المركز الثالث
بين جميع مصانع األسمنت
وبحصة سوقية بلغت .21٪

تعد �شركة �أ�سيك للتحكم الآيل من ال�شركات املتخ�ص�صة يف توريد
وتركيب �أنظمة الطاقة الكهربائية والتحكم الآيل للم�شروعات ال�صناعية
ب�أ�سواق �أفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا ،حيث تقوم ال�شركة بتقدمي جمموعة من
حلول الطاقة الكهربائية والتحكم الآيل تتنوع بني الت�صميم والهند�سة
وجتهيز و�شراء املعدات وتركيبها و�صيانتها .كما تقوم ال�شركة بتقدمي
باقة متكاملة من برامج و�أنظمة �إدارة امل�شروعات مبا يف ذلك �أنظمة
مراقبة امل�شروعات والأنظمة اخلا�صة مب�شروعات تركيب كابالت ال�ضغط
املتو�سط والعايل .وحتظى ال�شركة مبكانة مرموقة منذ ن�ش�أتها قبل 15
عاما باعتبارها االختيار الأمثل لكربى �شركات الأ�سمنت العاملية ،ومنها
ً
�شركات Cimporو Cemexو Titanو Italcementiو .Lafarge

تتمثل ا�ستثمارات جمموعة �أ�سيك القاب�ضة احلالية يف �شركة �أ�سمنت
التكامل يف ال�سودان و�شركة زهانة للأ�سمنت يف اجلزائر �إثر قيامها
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اإلدارة الهندسية
شركة أسيك للهندسة

تتطلع �شركة �أ�سيك للهند�سة �أن ت�صبح �شركة رائدة يف تقدمي خدمات
الإدارة الفنية والهند�سية واخلدمات اال�ست�شارية مل�صانع الأ�سمنت يف
م�صر ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وتقوم ال�شركة حال ًيا
ب�إدارة  8م�صانع �أ�سمنت تبلغ طاقتها الإنتاجية  13.5مليون طن �سنويا
يف ال�سوق امل�صري ،كما حتظى ال�شركة مبحفظة م�شروعات متنامية
يف �أ�سواق �أفريقيا وجمل�س التعاون اخلليجي .وتقوم ال�شركة من خالل
�أكادميية �أ�سيك للتدريب بتقدمي الدورات االحرتافية حول �أحدث ما
تو�صلت �إليه التكنولوجيا يف �صناعة الأ�سمنت .وتعتز ال�شركة باختيارها
م�ست�شا ًرا مل�شروع �إن�شاء �أكرب م�صنع �أ�سمنت يف م�صر مبحافظة بني
�سويف ،حيث مت �إن�شاء وتركيب  6خطوط �إنتاج يف نف�س الوقت ،عل ًما ب�أنه
امل�صنع جنح يف جتاوز مرحلة الت�شغيل التدريبي وبدء العمليات الإنتاجية
خالل الربع الأول من عام .2018
شركة أسنبرو

تعد �شركة �أ�سنربو من ال�شركات الرائدة يف مبادرات وم�شروعات حماية
البيئة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وتتخ�ص�ص ال�شركة يف احتواء معدالت
التلوث وانبعاثات الأتربة الناجتة عن ت�صنيع الأ�سمنت .وتقوم ال�شركة
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معدل النمو السنوي باألرباح التشغيلية لمصنع أسمنت
التكامل خالل 2017

1.6

مليون
طن

مبيعات مصنعي أسيك لألسمنت خالل 2017

بتزويد م�صانع الأ�سمنت مبجموعة وا�سعة من اخلدمات ومعدات التحكم
البيئي ،ف�ض ًال عن قيا�س معدل انبعاث الأتربة ودرا�سات التقييم البيئي
من �أجل �ضمان االمتثال للمعايري البيئية املعتمدة دول ًيا .وحتظى ال�شركة
ب�إمكانات هائلة متكنها من تقدمي خدماتها للم�شروعات ال�صناعية
الأخرى ،م�ستفيدً ة من خربتها الوا�سعة مبجال التحكم البيئي وتنمية
الوعي العام بت�أثري الأن�شطة ال�صناعية على البيئة.
المستجدات التشغيلية

•احتل م�صنع �أ�سمنت التكامل يف ال�سودان املركز الثالث بني جميع
م�صانع الأ�سمنت وبح�صة �سوقية بلغت .%21
•قام م�صنع �أ�سمنت التكامل باال�ستثمار يف تطوير بنيته الأ�سا�سية
خالل عام  ،2017حيث �أثمر ذلك عن ت�أمني احتياجاته من الطاقة
عرب حمطة توليد كهرباء فرعية وتركيب الكابالت اخلا�صة بربطه
بال�شبكة القومية للكهرباء ،عل ًما ب�أنه مت ربط امل�صنع ب�شبكة
الكهرباء خالل الربع الثالث من عام  2017لينعك�س ذلك يف تقلي�ص
التكاليف الت�شغيلية وزيادة القدرة التناف�سية للم�صنع.
•يعمل م�صنع �أ�سمنت التكامل على قدم و�ساق من �أجل تركيب
طاحونة الفحم اجلديدة واملقرر ت�شغيلها خالل الن�صف الأول من
عام  ،2019حيث �ستثمر تلك اخلطوة عن ت�أمني كامل احتياجات
الطاقة عرب االعتماد على الفحم بد ًال من الوقود ال�سائل الذي يت�سم
بارتفاع تكلفته وانقطاع �إمداداته.

•جنح م�صنع �أ�سمنت التكامل يف حت�سني هيكل التكاليف وزيادة قدرته
التناف�سية عرب زيادة اعتماده على الفحم يف عمليات الت�صنيع،
والذي �أ�صبح ميثل حال ًيا  %37من �إجمايل م�صادر الطاقة التي
يعتمد عليها امل�صنع.
•ح�صل م�صنع زهانة للأ�سمنت باجلزائر على ت�سهيالت ائتمانية
بقيمة  285مليون يورو يف مطلع عام  2017بهدف متويل �إن�شاء خط
�إنتاج جديد بتكلفة ا�ستثمارية تبلغ حوايل  316مليون يورو ،عل ًما
ب�أن القر�ض ميثل  %90من �إجمايل تكلفة خط الإنتاج و�سيتم متويل
اجلزء املتبقي من تكلفة اخلط اجلديد من امل�صادر الذاتية.
•جنحت �شركة �أ�سيك للهند�سة يف مترير زيادات الأ�سعار مع ت�أمني
احتياجاته من الوقود وت�شغيل �أفران الأ�سمنت ب�شكل منتظم يف
جميع امل�شروعات التي تديرها ال�شركة ،وهو ما �أثمر عن احلفاظ
على معدالت الربحية رغم ال�ضغوط الت�ضخمية.
•جنحت �شركة �أر�سكو يف تنمية نتائجها املالية على الرغم من تراجع
عدد امل�شروعات املتعاقد على تنفيذها خالل العام بف�ضل منو �أعمال
ال�شركة من امل�صنعات احلديدية التي تتميز بهام�ش الربح املرتفع.
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159.8

اإليرادات

(مليون جم)

مليون
جنية

٪25

٢,٦٩٢٫٨

٢,٥٨٤٫٤

أرسكو

بلغت �إيرادات �شركة �أر�سكو  435مليون جنيه خالل عام  ،2017وهو منو
�سنوي مبعدل  %7يف �ضوء تنفيذ جمموعة من امل�شروعات املتعاقد عليها
وزيادة �أعمال ال�شركة من امل�صنعات احلديدية التي تتميز بهام�ش ربح
مرتفع .وبلغت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك  28.4مليون جنيه خالل عام  2017مقابل خ�سائر ت�شغيلية
قدرها  2.6مليون جنيه يف العام ال�سابق .وبلغ �إجمايل امل�شروعات
املتعاقد عليها  159.8مليون جنيه حتى نهاية دي�سمرب  ،2017عل ًما ب�أن
ال�شركة جنحت يف التعاقد على جمموعة من امل�شروعات اجلديدة يف �إطار
خطتها لتنمية حمفظة �أعمالها.

٣٢١٫٨

أسيك لألسمنت

ً
ملحوظا على �إيرادات �شركة �أ�سيك للأ�سمنت ،حيث �سجلت
مل يطر�أ تغ ًريا
�إيرادات بقيمة  1.1مليار جنيه خالل عام  ،2017وهو تراجع طفيف
بن�سبة �سنوية  %3وعلى الرغم من تراجع قيمة اجلنيه امل�صري �أمام اجلنيه
ال�سوداين بواقع  .%28ويعك�س ذلك املردود الإيجابي لنمو �إيرادات م�صنع
�أ�سمنت التكامل مبعدل �سنوي  %25ليبلغ  1.1مليار جنيه خالل عام 2017
بف�ضل ارتفاع حجم الإنتاج وزيادة �أ�سعار البيع ،وهو ما �أثمر بدوره عن منو
الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك
مبعدل ال�ضعف تقري ًبا لتبلغ  197مليون جنيه خالل نف�س الفرتة .وعلى هذه
أرباحا ت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب
اخللفية �سجلت �شركة �أ�سيك للأ�سمنت � ً
والفوائد والإهالك واال�ستهالك بقيمة  159.2مليون جنيه خالل عام ،2017
بزيادة �سنوية قدرها .%35

٪27

نموسنوى

٢٥٤٫٢

التطورات المالية

(مليون جم)

نموسنوى

قيمة مشروعات أرسكو المتعاقد على تنفيذها

بلغت �إيرادات جمموعة �أ�سيك القاب�ضة  2.7مليار جنيه خالل عام ،2017
وهو منو �سنوي مبعدل  %4بف�ضل الأداء القوي مل�صنع �أ�سمنت التكامل و�شركة
�أ�سيك للهند�سة .وبلغت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد
والإهالك واال�ستهالك  321.8مليون جنيه خالل عام  ،2017وهو منو �سنوي
مبعدل  %27بف�ضل امل�ساهمة الإيجابية ل�شركتي �أ�سيك للأ�سمنت و�أر�سكو.

األرباح التشغيلية

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٦

ارتفعت إيرادات مجموعة
أسيك القابضة بمعدل سنوي
 %4لتبلغ  2.7مليار جنيه خالل
عام  ،2017بفضل األداء القوي
لمصنع أسمنت التكامل وشركة
أسيك للهندسة.

أسيك للهندسة

بلغت �إيرادات �شركة �أ�سيك للهند�سة  884.9مليون جنيه خالل عام ،2017
وهو منو �سنوي مبعدل  %25بف�ضل زيادة �أتعاب الإدارة التي تتقا�ضاها
ال�شركة .وقد �ساهم منو الإيرادات يف احلد من �أثر تراجع الطاقة الإجمالية
مل�صانع الأ�سمنت التي تديرها ال�شركة مبعدل �سنوي � %2إىل  11.3مليون طن،
وهو انخفا�ض بواقع � 500ألف طن عن امل�ستويات الطبيعية نظ ًرا للتحديات
الأمنية املحيطة مب�صانع ال�شركة يف منطقة �سيناء .وبخالف ذلك حقق كافة
امل�صانع الأخرى التي تديرها ال�شركة �أدا ًء قو ًيا خالل العام يف �ضوء الرتكيز
على �أعمال ال�صيانة الوقائية والدعم الفني لتجنب تعطل الإنتاج .وارتفعت
الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك
مبعدل �سنوي  %11لتبلغ  72.2مليون جنيه خالل عام  ،2017وذلك رغم
ال�ضغوط الت�ضخمية وارتفاع تكلفة قطع الغيار ،حيث يعك�س ذلك مردود وفرة
�إمدادات الوقود وت�شغيل �أفران الأ�سمنت ب�شكل منتظم بجميع امل�شروعات
التي تديرها ال�شركة.
مصنع أسمنت التكامل بالسودان
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جذور

األغذية

قامت الشركة بإنتاج  78.5ألف
طن تقري ًبا من الحليب الخام
خالل عام  2017من خالل
قطيع األبقار يتجاوز 15.192
بقرة ،منها  6.680بقرة حالبة.

تتخصص مجموعة جذور في مجالي الزراعة
واألغذية ،حيث تقوم بطرح باقة متنوعة من
مستفيدة من
المنتجات الغذائية عالية الجودة
ً
مقومات النمو الفريدة التي ينفرد بها قطاع الزراعة
في السوق المصري

قامت �شركة القلعة باال�ستثمار يف قطاع الأغذية عام  2007بغر�ض النهو�ض
بقطاع الزراعة يف م�صر والتغلب على التحديات التي تواجه �أن�شطة �إنتاج
املواد الغذائية ،وذلك من خالل الرتكيز على تعزيز املركز التناف�سي بال�سوق
وطرح جمموعة من املنتجات الرائجة عالية اجلودة .وت�ضم جمموعة جذور
حتت مظلتها حال ًيا اثنني من ال�شركات التابعة ،وهما مزارع دينا التي تعد
�أكرب مزرعة �ألبان تابعة للقطاع اخلا�ص امل�صري وال�شركة اال�ستثمارية
ملنتجات الألبان التي تقوم بت�سويق احلليب اخلام الذي تنتجه مزارع دينا.
وقد اتخذت �إدارة �شركة القلعة قرا ًرا خالل ال�سنوات الأخرية باعتبار قطاع
الأغذية من اال�ستثمارات يف حيز التخارج ،وبالتايل قامت القلعة خالل
عام  2015بالتخارج من عدة م�شروعات تعمل حتت مظلة جمموعة جذور
ومنها �شركة الر�شيدي للحلول املتكاملة يف ال�سودان ،و�شركة م�صر �أكتوبر
لل�صناعات الغذائية «امل�صريني» وم�صانع حلويات الر�شيدي امليزان يف م�صر،
بالإ�ضافة �إىل �شركة النيل لل�صناعات الغذائية «�إجنوي» املتخ�ص�صة يف �إنتاج
احلليب والع�صائر ،و�شركة «العجيزي الدولية للتنمية االقت�صادية».
ويف نهاية عام � ،2017أعلنت �شركة القلعة عن �إمتام تخارجها من ال�شركة
العربية للخدمات والتجارة امل�سئولة عن �إدارة �سل�سلة �سوبر ماركت مزارع
دينا ،عل ًما ب�أن عملية التخارج املذكورة لن ت�ؤثر على العمليات الرئي�سية
ملزارع دينا مبا يف ذلك �إنتاج احلليب اخلام والأن�شطة الزراعية وال�صناعية
وال تت�ضمن حقوق ا�ستخدام العالمة التجارية ملزارع دينا ،والتي توقفت
ال�شركة امل�ستحوذة عن ا�ستخدامها اعتبا ًرا من �أغ�سط�س  .2018و�ستوا�صل
مزارع دينا امتالك وت�شغيل مركز مبيعاتها الرئي�سي �أمام مزارعها الواقعة
على طريق القاهرة الإ�سكندرية ال�صحراوي.
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13

ألف
طن

مبيعات الشركة االستثمارية لمنتجات األلبان

مزارع دينا هي أكبر مزرعة إنتاج وتوزيع ألبان
تابعة للقطاع الخاص المصري،
مزارع دينا

تعد مزارع دينا �أكرب مزرعة �إنتاج �ألبان تابعة للقطاع اخلا�ص امل�صري ،حيث
متتلك مزرعة �ألبان تبلغ م�ساحتها حوايل � 10آالف فدان .وقد قامت ال�شركة
ب�إنتاج � 78.5ألف طن تقري ًبا من احلليب اخلام خالل عام  2017من خالل
قطيع الأبقار يتجاوز  15.192بقرة ،منها  6.680بقرة حالبة.

تحتل مزارع دينا حصة
 %75من سوق إنتاج
الحليب فى مصر.
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

78.5

ألف
طن

مبيعات الحليب الخام خالل 2017

15,192
إجمالي قطيع األبقار

الشركة االستثمارية لمنتجات األلبان

قامت �شركة القلعة يف عام  2010بت�أ�سي�س ال�شركة اال�ستثمارية ملنتجات
الألبان بغر�ض ت�سويق منتجات الألبان ملزارع دينا ،عل ًما ب�أن ال�شركة حتتل
�صدارة �سوق الألبان ،حيث تقوم بت�سويق  %75تقري ًبا من �إجمايل �إنتاج
احلليب اخلام يف ال�سوق امل�صري .وقد بلغت مبيعات ال�شركة اال�ستثمارة
ملنتجات الألبان � 13.2ألف طن خالل عام .2017
المستجدات التشغيلية

•جنحت مزارع دينا يف حت�سني تغذية قطيع الأبقار ليثمر ذلك عن
منو �إنتاج احلليب اخلام بن�سبة  %20تقري ًبا خالل عام  2017وعلى
الرغم من انت�شار مر�ض حمى الأبقار خالل الربع الثالث من العام.
•قامت مزارع دينا خالل عام  2017برتكيب �أنظمة التربيد يف الأماكن
اخلا�صة بحلب الأبقار� ،إىل جانب جتميع كافة وحدات التغذية من
�أجل خف�ض التكاليف.
•يف �ضوء ا�سرتاتيجية مزارع دينا لتقلي�ص اعتمادها على امل�صادر
اخلارجية يف توفري الأعالف احليوانية عرب ح�صاد الأرا�ضي
امل�ست�أجرة وكذلك الأرا�ضي التي متتلكها ،متكنت ال�شركة من تنمية
�إنتاجها من الأعالف احليوانية �إىل حوايل � 120ألف طن خالل عام
 2017مقابل � 70ألف طن تقري ًبا خالل عام  ،2016وهو ما يكفي
لت�أمني  %80من احتياجات ال�شركة ،والتي تقوم لت�أمني الن�سبة
املتبقية من م�صادر حملية �أخرى.
قدما بالتو�سع يف زراعة الأرا�ضي
•تعكف ال�شركة حال ًيا على امل�ضي ً
امل�ست�أجرة املتميزة بهدف زراعة �أكرث من  2000فدان من الأعالف
احليوانية وخا�صة �سيالج الذرة.

التطورات المالية

وا�صلت مزارع دينا �أداءها املتميز ،حيث بلغت الإيرادات  609.7مليون
جنيه خالل عام  ،2017وهو منو �سنوي مبعدل  %44بف�ضل قوة �أداء �أن�شطة
�إنتاج احلليب اخلام .وارتفعت كذلك الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب
والفوائد والإهالك واال�ستهالك مبعدل �سنوي  %75لتبلغ  146.6مليون جنيه
خالل عام  2017على الرغم من ارتفاع �أ�سعار الأعالف احليوانية ،عل ًما ب�أن
ال�شركة تعمل على احلد من ت�أثري ارتفاع الأ�سعار من خالل حتقيق االكتفاء
الذاتي من �إنتاج الأعالف.

(مليون جم)

419٪

نموسنوى

٧١٢٫٧

٨٤٩٫٣

بلغت �إيرادات ال�شركة اال�ستثمارية ملنتجات الألبان  181.6مليون جنيه خالل
عام  2017بزيادة �سنوية قدرها  ،%17حيث يعك�س ذلك مردود زيادة �أ�سعار
البيع وم�ساهمتها يف احلد من ت�أثري تراجع حجم املبيعات مبعدل �سنوي %11
يف ظل التحديات التي واجهتها ال�شركة ب�سوقي احلليب والع�صائر .وعلى هذه
اخللفية تراجعت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك مبعدل �سنوي  %60لتبلغ  9.1مليون جنيه خالل عام .2017

اإليرادات

(مليون جم)

األرباح التشغيلية

٢٠١٧

٢٠١٦

٧٣٫٥
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لن�شاط �إنتاج احلليب اخلام مبزارع دينا ،و�صاحب ذلك و�صول هام�ش
الربح الإجمايل �إىل  %10.3خالل عام � 2017صعو ًدا من  %1.7خالل
العام ال�سابق.

مزارع دينا على طريق مصر  -اإلسكندرية الصحراوي

٢٠١٧

١٤٫٢

بلغت �إيرادات جمموعة جذور  712.7مليون جنيه خالل عام  ،2017وهو
تراجع �سنوي مبعدل  %16نظ ًرا ل�ضعف الأداء الت�شغيلي بال�شركة العربية
للخدمات والتجارة (�سل�سلة �سوبر ماركت مزارع دينا) والتي مت التخارج
منها خالل الربع الأخري من العام .وارتفعت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم
ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك بن�سبة �سنوية  %419لتبلغ
 73.5مليون جنيه خالل عام  ،2017بف�ضل قوة م�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلي

نجحت مزارع دينا فى زيادة إنتاج
الحليب الخام بنسبة  %20تقريبًا
خالل .2017

تراجعت النتائج المالية لمجموعة
جذور بسبب ضعف أداء الشركة
المسئولة عن إدارة سلسلة سوبر
ماركت مزارع دينا ،والتي تم
التخارج منها خالل الربع األخير
من عام .2017

٢٠١٦
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القوائم المالية

ملخص قائمة الدخل المجمعة

الميزانية المجمعة

(جنيه مصري)

في  31ديسمبر 2017

للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2017
بعد إعادة التبويب

اإليضاح

(جنيه مصري)

�إيرادات الن�شاط
م�صروفات الن�شاط
جممل الربح
�أتعاب اال�ست�شارات
م�صروفات عمومية و�إدارية
�صايف الإيرادات (امل�صروفات) الأخرى
احل�صة من �أرباح (خ�سائر) �شركات �شقيقة
�صايف الأرباح (اخل�سائر الت�شغيلية)
م�صروفات متويلية � -صايف
الأرباح (اخل�سائر) قبل خ�صم ال�ضرائب
ال�ضرائب
�صايف اخل�سائر من العمليات امل�ستمرة
�صايف الأرباح (اخل�سائر) من عمليات غري م�ستمرة (بعد خ�صم
ال�ضرائب)
�صايف اخل�سائر خالل الفرتة

2017/12/31

2016/12/31

33

9,282,320,443

7,620,033,143

34

()8,098,215,187

()6,724,442,173

1,184,105,256

895,590,970

31

445,212,230

12,374,198

35

()1,193,809,460

()1,150,239,024

36

()612,549,152

()1,087,468,119

32

303,949,186

299,559,329

()273,091,940

()1,030,182,646

()1,120,288,759

()3,032,018,480

()1,393,380,699

()4,062,201,126

()78,516,104

()219,734,258

()1,471,896,803

()4,281,935,384

()4,478,799,577

()1,360,333,503

()5,950,696,380

()5,642,268,887

37
38

21

من�سوبة �إىل:
م�ساهمو الأغلبية
م�ساهمو الأقلية
معدل ربحية ال�سهم

)(4,714,015,159

)(4,141,644,014

)(1,236,681,221

)(1,500,624,873

()5,950,696,380

()5,642,268,887

ن�صيب ال�سهم فى خ�سائر العمليات امل�ستمرة والعمليات الغري م�ستمرة خالل الفرتة واخلا�صة مب�ساهمى ال�شركة الأم
معدل ربحية ال�سهم

38

)(2.59

يمكن تحميل نسخة من القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة في شكل ملف PDF

من الموقع اإللكتروني لعالقات المستثمرينir.qalaaholdings.com/ar :

)(2.28

بعد إعادة التبويب

(جنيه مصري)

الأ�صول
الأ�صول غري املتداولة
�أ�صول ثابتة (�صايف)
م�شروعات حتت التنفيذ (�صايف)
�أ�صول غري ملمو�سة (�صايف)
ال�شهرة (�صايف)
�أ�صول حيوية (�صايف)
ا�ستثمارات يف �شركات تابعة و�شقيقة
ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ض البيع
مدفوعات حتت ح�ساب ا�ستثمارات (�صايف)
عمالء و�أوراق قب�ض
�أ�صول �ضريبية م�ؤجلة
�أ�صول �أخرى
�إجمايل الأ�صول غري املتداولة
الأ�صول املتداولة
�أ�صول حمتفظ بها لغر�ض البيع
خمزون (�صايف)
�أ�صول حيوية
ا�ستثمارات حتت التنفيذ
عمالء و�أوراق قب�ض (�صايف)
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى (�صايف)
م�ستحقات من �شركات تابعة و�شقيقة و�أطراف ذات عالقة (�صايف)
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة يف الأرباح واخل�سائر
النقدية وما يف حكمها
�إجمايل الأ�صول املتداولة
الأ�صول
حقوق امللكية
حقوق امللكية املن�سوبة مل�ساهمي ال�شركة
ر�أ�س املال امل�صدر
احتياطيات
خ�سائر حمتجزة
�إجمايل حقوق امللكية املن�سوبة مل�ساهمي ال�شركة
حقوق الأقلية
�إجمايل حقوق امللكية
االلتزامات
االلتزامات غري املتداولة
قرو�ض طويلة الأجل
التزامات �ضريبية م�ؤجلة
التزامات طويلة الأجل وم�شتقات �أخرى
قرو�ض من �أطراف ذات عالقة
�إجمايل االلتزامات غري املتداولة
االلتزامات املتداولة
خم�ص�صات
بنوك � -سحب على املك�شوف
�أوراق دفع
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق لأطراف ذات عالقة
قرو�ض ق�صرية الأجل
قرو�ض من �أطراف ذات عالقة
التزامات حمتفظ بها لغر�ض البيع
م�صلحة ال�ضرائب
�إجمايل االلتزامات املتداولة
�إجمايل االلتزامات وحقوق امللكية
رئي�س جمل�س الإدارة
�أحمد هيكل
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(جنيه مصري)

2017/12/31

2016/12/31

اإليضاح
5
6
7
8
9
10
11
12
13
24
14

5,297,241,063
55,048,005,012
638,761,263
390,008,113
242,834,593
999,987,872
56,008,186
154,430,711
1,926,049,895
12,584,085
134,902,410
64,900,813,203

5,775,281,030
48,084,277,663
1,265,407,067
392,417,101
207,820,465
1,106,525,021
83,800,600
110,930,719
2,146,755,190
61,084,782
77,353,977
59,311,653,615

15
16
9

617,197,064
1,218,196,509
6,997,685
81,163,430
1,798,313,170
1,766,120,155
345,495,722
4,405,479
2,353,470,400
8,191,359,614
73,092,172,817

6,361,106,255
1,248,519,377
7,246,485
68,754,396
1,561,850,465
1,628,063,933
176,616,325
1,279,211
2,837,035,012
13,890,471,459
73,202,125,074

22

9,100,000,000
1,600,864,420
)(17,152,562,091
)(6,451,697,671
16,709,412,000
10,257,714,329

9,100,000,000
2,965,114,474
)(12,572,941,657
)(511,165,841
16,291,418,207
15,780,252,366

23
25
24
23

35,603,513,377
422,985,541
260,636,355
36,939,964
36,324,075,237

34,487,692,249
543,364,255
393,793,822
47,425,273
35,472,275,599

30
26
28
29
27
23
23
20

883,032,183
425,625,734
4,475,369,878
2,869,039,899
1,794,550,906
12,141,937,164
1,945,747,334
942,813,117
1,032,267,036
26,510,383,251
73,092,172,817

681,537,294
498,992,120
2,897,318,193
2,017,786,200
2,290,358,708
5,041,084,010
1,892,125,247
5,912,284,596
718,110,741
21,949,597,109
73,202.125,074

13
17
18
19
20

الع�ضو املنتدب
ه�شام ح�سني اخلازندار

رئي�س القطاع املايل
معتز فاروق
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هذه الصفحة تركت فارغة عمدً ا.
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