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نحو نمو

مستدام

شركة القلعة لديها التزام راسخ بمسئوليتها األصيلة تجاه المساهمة الفعالة في تطوير
المجتمعات التي تستثمر بها وجعلها في حال أفضل مما كانت عليه .وتركز القلعة بصفة
خاصة على مبادرات االرتقاء بالمنظومة التعليمية وحماية البيئة باعتبارها ركائز أساسية
تجاه تحقيق التقدم المنشود وضمان قدرة األجيال القادمة على جني ثمار النمو المستدام.
�أحمد هيكل
امل�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة

نحو تحقيق النمو
المستدام
عكفت �شركة القلعة خالل العام املا�ضي على تطوير منوذج الأعمال وتهيئة ال�شركة لال�ستفادة من االنتعا�شة
املرتقبة يف م�صر خالل ال�سنوات املقبلة يف �ضوء بوادر التعايف التي �أظهرتها م�ؤ�شرات النمو االقت�صادي
يف م�صر .لقد �أقبلت احلكومة على اتخاذ جمموعة من القرارات احلا�سمة يف �إطار خطة الإ�صالحات
االقت�صادية ،مبا يف ذلك تعومي اجلنيه وتخفي�ض دعم الطاقة وا�ستبداله بالدعم املبا�شر للم�ستحقني
احلقيقيني ،وهي ذات ال�سيا�سات التي تنادي بها القلعة منذ ن�ش�أتها قبل �أكرث من � 10سنوات .ونحن على
قناعة تامة ب�أن القطاعات التي ت�ستثمر بها �شركة القلعة �سوف تكون الأكرث ا�ستفادة من تلك الإ�صالحات.
قط ًعا مل تكن ال�شركة مبن�أى عن ت�أثري القرارات احلا�سمة التي �أقرتها احلكومة م�ؤخ ًرا – �ش�أنها �ش�أن جميع
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات على ال�ساحة امل�صرية وكذلك املواطنني مبختلف فئاتهم – غري �أن ذلك مل ينل من
تفا�ؤلنا جتاه م�ستقبل االقت�صاد امل�صري وثقتنا يف مقومات النمو التي تنفرد بها حمفظة ا�ستثمارات القلعة
على املدى البعيد ،وخا�صة ا�ستثمارات قطاعي الطاقة والنقل التي تتميز بقدرتها على حت�سني الكفاءة
الت�شغيلية والإنتاجية ،بالإ�ضافة �إىل امل�شروعات الأخرى التي ت�ساهم يف تنمية ال�صادرات ،وتوفري البدائل
العملية لال�سترياد.
لقد �شهدت اال�ستثمارات التابعة العديد من الإجنازات الت�شغيلية امللحوظة التي دعمت قدرة ال�شركة على
الت�أقلم مع الواقع االقت�صادي اجلديد وجتاوز التحديات خالل عام  2016مثل تعومي اجلنيه وما نتج عن ذلك
من ارتفاع معدالت الت�ضخم �إىل م�ستويات غري م�سبوقة ورفع �أ�سعار الفائدة .ومن بني تلك الإجنازات ارتفاع
وترية تنفيذ الأعمال الإن�شائية مب�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير الذي تبلغ تكلفته اال�ستثمارية  3.7مليار
دوالر �أمريكي ،وهو الذي �سي�ساهم عند اكتماله يف تقلي�ص واردات ال�سوالر مل�صر بنحو  %50مقارنة باملعدالت
احلالية ،وكذلك منو م�ؤ�شرات الأداء املايل والت�شغيلي يف ا�ستثماراتنا التابعة يف جمال توزيع الطاقة وتدوير
املخلفات عرب �شركتي طاقة عربية وتوازن؛ و�أخ ًريا حر�ص ال�شركة على التو�سع يف ال�صناعات الت�صديرية
حتت مظلة �شركة �أ�سكوم عرب �شركتي �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات وجال�س روك للمواد العازلة.
�أحد املحاور الرئي�سية الأخرى التي �ش ّكلت معامل املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة ،هو تركيز القلعة منذ ن�ش�أتها
على �إقامة امل�شروعات اال�ستثمارية القادرة على حتقيق معادلة تعظيم العائد اال�ستثماري مع الت�أثري الإيجابي
على املجتمعات والبيئة املحيطة� ،سوا ًء عن طريق توفري فر�ص العمل اجلديدة لل�شباب وتنمية الطاقات
الب�شرية عرب نقل املعرفة للمجتمعات املحيطة ب�أعمال ال�شركة� ،أو عرب توفري اخلدمات واملنتجات القادرة
على امل�ساهمة الفعالة يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية بالبلدان التي ت�ستثمر بها.
كما حتر�ص القلعة على ت�شجيع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص امل�صري على تبني نف�س املنهج والأهداف
تقدما
االجتماعية والبيئية �إىل جانب الرتكيز على تعظيم العائد واملردود اال�ستثماري .وقد �أحرزت القلعة ً
ملمو�سا يف هذا الإطار ،حيث جنحت يف تقدمي منوذج يحتذى به عرب تلبية �أهداف خطة الأمم املتحدة للتنمية
ً
امل�ستدامة لعام  ،2030والتي تت�ضمن  17هد ًفا ت�ستهدف الق�ضاء على الفقر وحماربة عدم امل�ساواة وحتقيق
العدالة ومكافحة التغري املناخي .كما عكفت ال�شركة على املواءمة بني كافة العمليات الت�شغيلية على م�ستوى
القلعة وجميع ا�ستثماراتها التابعة مع املمار�سات العاملية لال�ستدامة البيئية واالجتماعية واحلوكمة و�أهداف
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ،تركيزً ا على خم�سة من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وهي حت�سني جودة
التعليم ،و�ضمان ح�صول اجلميع على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة وامل�ستدامة بتكلفة معقولة ،وتوفري
العمل اجليد وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية ،وت�شجيع االبتكار يف جماالت الت�صنيع والبنية الأ�سا�سية،
وعقد �شراكات ناجحة بهدف حتقيق النمو امل�ستدام.

�أغلب ال�صور امل�ستخدمة بالتقرير ال�سنوي مت ت�صويرها مبواقع م�شروعات ال�شركة وميكن العثور عليها بق�سم ال�صور اخلا�ص
بجميع ال�شركات التابعة على املوقع الإلكرتوين qalaaholdings.com

ويف هذا التقرير ال�سنوي �سوف ن�ستعر�ض جان ًبا من املجهودات التي بذلتها �شركة القلعة يف �إطار تلبية
�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ،عرب الرتكيز على امل�شروعات اال�ستثمارية وممار�سات اال�ستدامة
ً
ارتباطا وثي ًقا بتحقيق تلك الأهداف .ونتطلع
البيئية واالجتماعية واحلوكمة التي تتبناها ال�شركة وترتبط
�أن متثل تلك الإجنازات املحققة على م�ستوى �شركة القلعة وا�ستثماراتها التابعة خالل عام  2016انطالقة
جديدة نحو حتقيق التقارب بني ر�ؤى القطاعني العام واخلا�ص بهدف تر�سيخ حالة اال�ستقرار واالزدهار
املجتمعي الالزمني ملمار�سة الأعمال بكفاءة ،ومبا ي�ضمن حتقيق النمو االقت�صادي امل�ستدام واملطرد ،الذي
ي�شمل ويوفر الفر�ص للجميع.
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كلمة رئيس مجلس
اإلدارة
ال�سيدات وال�سادة امل�ساهمني،
ً
ملحوظا يف تطوير �أعمالها خالل عام  2016مع تهيئة
تقدما
�أحرزت �شركة القلعة ً
ال�شركة لال�ستفادة من موجة التعايف املرتقب يف م�صر خالل ال�سنوات املقبلة يف
�ضوء التحوالت اجلذرية التي طر�أت على مقومات امل�شهد االقت�صادي يف م�صر
بعد طول انتظار.
يعلم قدامى امل�ساهمني �أن �شركة القلعة تنادي منذ ن�ش�أتها بحزمة الإ�صالحات
االقت�صادية التي تتبناها احلكومة امل�صرية يف الوقت احلايل ،و�أن غالبية اال�ستثمارات
التابعة تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على عن�صرين مهمني� ،أولهما حتمية �إ�صالح نظام الدعم
وا�ستبداله مبنظومة �أكرث كفاءة ت�صل بالدعم املبا�شر �إىل امل�ستحقني احلقيقيني،
مما ي�ساهم يف تعزيز م�ؤ�شرات الكفاءة بجميع القطاعات االقت�صادية وخا�صة النقل
واملوا�صالت وم�شروعات التكرير و�صناعة مواد البناء .ويتمثل العن�صر الثاين يف تعومي
اجلنيه وال�سماح بتداوله وفقا لآليات العر�ض والطلب نظ ًرا للمردود الإيجابي لهذه
اخلطوة على ا�ستثمارات الت�صدير وم�شروعات �إنتاج البدائل املحلية عالية اجلودة
للمنتجات امل�ستوردة.
ونحن على قناعة تامة ب�أن القطاعات التي ت�ستثمر بها �شركة القلعة �سوف تكون الأكرث
ا�ستفادة من اخلطوات احلا�سمة التي اتخذتها احلكومة يف �إطار خطة الإ�صالحات
االقت�صادية ،مبا يف ذلك �إ�صالح منظومة الدعم وتعومي اجلنيه ،وهي ذات ال�سيا�سات
التي تنادي بها القلعة منذ ن�ش�أتها قبل �أكرث من � 10سنوات .وبالتايل نتطلع �إىل بدء
حتقيق الأرباح ب�صورة م�ستدامة ابتدا ًء من عام  2018بف�ضل مقومات النمو التي
تنفرد بها حمفظة ا�ستثمارات القلعة على املدى البعيد ،وخا�صة امل�شروعات التي تتميز
بقدرتها على حت�سني الكفاءة الت�شغيلية والإنتاجية ،وتنمية ال�صادرات ،وتوفري البدائل
العملية لال�سترياد:
•جدير بالذكر �أن حمفظة ا�ستثمارات القلعة يف ال�صناعات الت�صديرية ت�ضم
�شركة �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات وهي �شركة رائدة يف �إنتاج
كربونات الكال�سيوم التي تدخل يف �صناعات عديدة من بينها البال�ستيك
والدهانات والطالء واملواد الال�صقة والورق ومواد البناء والزجاج ،وكذلك
�شركة جال�س روك املتخ�ص�صة يف �إنتاج اخلامات ال�صناعية العازلة مثل
ال�صوف الزجاجي وال�صوف ال�صخري.
•ويف البدائل العملية لال�سترياد لدينا م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير

الذي تبلغ تكلفته اال�ستثمارية  3.7مليار دوالر �أمريكي ،عل ًما ب�أنه �سي�ساهم يف
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الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة في
إطار خطة اإلصالحات االقتصادية ،بما في ذلك
إصالح منظومة الدعم وتعويم الجنيه ،هي ذات
السياسات التي تنادي بها القلعة منذ نشأتها
قبل أكثر من  10سنوات.

تقلي�ص واردات ال�سوالر مل�صر بنحو  %50مع حتقيق نقلة هائلة بالنتائج املالية

ل�شركة القلعة عند افتتاحه .وهناك � ً
أي�ضا ال�شركة اال�ستثمارية ملنتجات
الألبان التي تركز على �صناعة الأجبان عالية اجلودة مع ت�سويق احلليب
رواجا لواردات اللنب
الذي تنتجه مزارع دينا والذي يعد البديل املحلي الأكرث ً
املجفف.

•ونتطلع كذلك �إىل اال�ستفادة من املردود الإيجابي لتحرير قطاع الطاقة
على م�ؤ�شرات الأداء املايل والت�شغيلي ل�شركتي طاقة عربية وال�شركة
امل�صرية للتكرير ،وكذلك �شركة توازن املتخ�ص�صة يف �إنتاج الوقود امل�شتق

من املخلفات.

•وهناك � ً
أي�ضا التوجه ال�سائد نحو تعزيز كفاءة ا�ستهالك الطاقة ،وهو ما
ت�ستفيد منه �شركة نايل لوجي�ستيك�س يف قطاع النقل والدعم اللوجي�ستي
نظ ًرا ل�سرعة التحول �إىل و�سائل بديلة �أقل تكلفة من النقل الربي و�أهمها
خدمات النقل النهري التي تقدمها ال�شركة .وينطبق الأمر ذاته على �شركة
جال�س روك عن طريق طرح اخلامات ال�صناعية عالية اجلودة التي تدخل يف
تطبيقات البناء احلديث والعزل احلراري وبالتايل ت�ساهم يف تر�شيد ا�ستهالك
الطاقة.

ويف الوقت ذاته تعد �شركة �أ�سكوم الع ًبا حمور ًيا يف قطاع التعدين وبالتايل فهي م�ؤهلة
لي�س فقط لال�ستفادة من انتعا�شة �سوق مواد البناء وزيادة الإنفاق على م�شروعات
البنية الأ�سا�سية ،ولكنها � ً
أي�ضا ت�ستفيد من اجتاه احلكومة �إىل ت�شجيع م�شروعات
القيمة امل�ضافة يف جمال ال�صناعات التعدينية واال�ستخراجية.
ومن جانب �آخر نتوقع �أن ي�ساهم تعومي اجلنيه يف تعظيم عائدات التخارج من
امل�شروعات غري الرئي�سية ،حيث �أن العائدات الدوالرية التي حتققها القلعة
من بيع تلك امل�شروعات �ست�ستخدم يف خف�ض املديونيات على م�ستوى القلعة
وا�ستثماراتها التابعة.
وهناك معطيات �أخرى تدعم تفا�ؤلنا من حتمية تعايف امل�شهد االقت�صادي يف م�صر،
ومن بينها على �سبيل املثال ولي�س احل�صر اقرتاب دخول حقل "ظهر" البحري
التابع ل�شركة "�إيني" الإيطالية مرحلة الإنتاج وهو ما �سيعزز من قدرة احلكومة
على خف�ض فاتورة ا�سترياد املنتجات النفطية .وينطبق الأمر ذاته على ال�شركة
امل�صرية للتكرير التي �ست�ساهم يف تقلي�ص واردات ال�سوالر مل�صر بنحو  2.3مليون
طن �سنو ًيا عند افتتاح امل�شروع مقارنة باملعدالت احلالية .ومن ناحية �أخرى� ،سوف
يثمر تعومي اجلنيه عن تعزيز تناف�سية ال�صادرات امل�صرية التي تعتمد على ن�سبة
حمدودة من مدخالت الإنتاج امل�ستوردة ،ف�ضال عن منو معدالت ال�سياحة الوافدة
وبالتايل زيادة تدفقات النقد الأجنبي بعد حالة الك�ساد التي ع�صفت بهذا القطاع
احليوي منذ عام .2011

قدما بتنفيذ برنامج الإ�صالحات
لقد عقدت احلكومة العزم على امل�ضي ً
االقت�صادية ،م�ؤكدة �أنه ال رجعة عن �إ�صالح دعم الطاقة باعتباره �أحد املحاور
الرئي�سية التفاق احلكومة مع �صندوق النقد الدويل .وعلى هذه اخللفية نرى �أن
ال�سوق امل�صري بد�أ ي�شهد عودة تدريجية وحذرة لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
وذلك على خطى م�ستثمري �أذون و�سندات اخلزانة العامة ذات معدالت الفائدة
املرتفعة.
انطباعا �شديد الإيجابية عن مقومات النمو
كافة هذه امل�ؤ�شرات تعطي
ً
االقت�صادي يف م�صر ،وبالتايل عكفنا على الت�أكد من تهيئة �شركة القلعة
لال�ستفادة من االنتعا�شة االقت�صادية املتوقعة يف م�صر خالل ال�سنوات املقبلة
وفقا لتقديرات وتوقعات �صندوق النقد الدويل و� ً
أي�ضا البنك الدويل خالل
�أبريل املا�ضي.
لقد مرت �شركة القلعة بتحوالت جذرية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،حيث
عكفت الإدارة على دعم وتنمية اال�ستثمارات الرئي�سية وم�شروعات القيمة
امل�ضافة لال�ستفادة من قدرتها املتزايدة على النمو ،مع التعجيل بخطة التخارج
من امل�شروعات الأخرى والتي مت مبقت�ضاها خالل عام  2016بيع كامل ح�صة
القلعة من �أ�سهم �شركات �إجنوي والعجيزي يف قطاع ال�صناعات الغذائية،
و�شركة تنمية للتمويل متناهي ال�صغر ،وكذلك �شركتي م�صر ل�صناعة الزجاج
( )MGMواملتحدة للعبوات الزجاجية ( )UGCيف بداية العام.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

وقد �أثمرت تخارجات القلعة عن �سداد جزء كبري من مديونيات ال�شركة خالل
عام  ،2016وهو ما �ساهم يف تعزيز املركز املايل لل�شركة ا�ستعدا ًدا لت�شغيل
م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير.
كما ت�سعى �شركة القلعة �إىل التخارج من عدة م�شروعات على ال�ساحة الإقليمية،
ومن بينها م�شروع �أ�سمنت دجلفا يف اجلزائر (�أف�صحت القلعة عن التخارج
منه يف مايو  )2017و�شركة �سكك حديد ريفت فايل يف كينيا ،عل ًما ب�أن القلعة
م�ستمرة يف تقدمي الدعم الفني والإداري ل�شركة ريفت فايل حتى �إمتام عملية
التخارج .و�أ�ؤكد هنا �أن ذلك ال ميثل ان�سحا ًبا باجلملة من �أ�سواق �أفريقيا ،ولكنه
يعك�س رغبة القلعة يف ا�ستك�شاف وتوظيف فر�ص النمو اجلذابة ب�أ�سواق �شرق
و�شمال �أفريقيا بهدف تعظيم الإيرادات بالعملة الأجنبية من خالل م�شروعات
الت�صدير واالتفاقيات التجارية.
وتتبلور �أهداف ال�شركة خالل ال�سنوات القليلة املقبلة يف زيادة الرتكيز على
اال�ستثمارات التابعة الرئي�سية التي حتظى بقدرات متزايدة على النمو من �أجل
�ضمان قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها و� ً
أي�ضا درا�سة �شراء �أ�سهم خزينة
�إذا توافرت الظروف املالئمة لذلك.
وعلى هذه اخللفية تتطلع الإدارة �إىل عام  2017باعتباره نقطة حتول جوهرية
مب�سرية منو القلعة ،وخا�صة بعد جناح ال�شركة يف احتواء خ�سائر فروق العملة
خالل الفرتة املا�ضية .وجتدد الإدارة ثقتها يف حت�سن م�ؤ�شرات �أداء االقت�صاد
امل�صري بف�ضل خطة الإ�صالحات التي تتبناها احلكومة ،وترى �أن التحوالت
اجلذرية التي طر�أت على امل�شهد االقت�صادي خالل الآونة الأخرية �سوف

تتطلع شركة القلعة إلى استكمال وتشغيل
تمهيدا لبدء
مشروع الشركة المصرية للتكرير،
ً
النشاط اإلنتاجي خالل عام .2018

ت�صب يف �صالح اال�ستثمارات التابعة الرئي�سية ،وبالتايل ت�سعى للو�صول �إىل
معدالت الربحية امل�ستهدفة بحلول عام  ،2018م�ستفيدة من قوة الأداء املايل
لال�ستثمارات التابعة ،وخا�صة �شركة طاقة عربية� ،إ�ضافة �إىل مردود اكتمال
وت�شغيل م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير واملقرر �أن يبد�أ الن�شاط الإنتاجي
خالل عام .2018

�أحمد هيكل
امل�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة

موقع م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير مب�سطرد
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تاريخ الشركة

2007
•ت�أ�سي�س جمموعة جذور لإقامة امل�شروعات اال�ستثمارية املتكاملة يف جماالت
الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

سجل حافل باإلنجازات من إطالق االستثمارات
ذات المردود االجتماعي والبيئي المستدام

•م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية حتتفل بتخريج الدفعة الأوىل وتزويد 19
م�ستفيد بالفر�صة ال�ستكمال تعليمهم باخلارج ،ب�شرط تعهد امل�ستفيدين
بالعودة للعمل يف م�صر.

2008
تحرص شركة القلعة منذ نشأتها عام  2004على إقامة االستثمارات التي تراعي البعد االجتماعي والبيئي
وتتميز بقدرتها على المساهمة في دفع عجلة التنمية االقتصادية في مصر وبلدان الشرق األوسط وأفريقيا

2004

•طرح �أ�سهم �شركة القلعة للتداول يف البور�صة امل�صرية.

2005
•جمموعة �أ�سيك القاب�ضة ت�صبح باكورة ا�ستثمارات القلعة يف قطاع الأ�سمنت
والهند�سة والإن�شاءات.

•القلعة ت�ؤ�س�س �شركة طاقة عربية لت�صبح ذراعها اال�ستثماري يف م�شروعات
توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي وت�سويق املنتجات البرتولية
يف �أ�سواق ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وجنحت طاقة عربية حتى الآن يف
تو�صيل الغاز الطبيعي ملا يقرب من مليون عميل يف م�صر.
•القلعة ت�ؤ�س�س �شركة نايل لوجي�ستيك�س لال�ستفادة من مميزات اال�ستثمار
مب�شروعات النقل النهري يف م�صر مع ت�شجيع ا�ستخدام الطاقة النظيفة
واال�ستفادة من كفاءتها العالية.
•�شركة القلعة تتربع مببلغ � 250ألف دوالر لت�أ�سي�س مركز القلعة للخدمات املالية
باجلامعة الأمريكية بالقاهرة ،وهو �أول مركز من نوعه يف ال�شرق الأو�سط
يتخ�ص�ص يف �إعداد وجتهيز الطالب للعمل يف جماالت تداول الأوراق املالية
و�إدارة املخاطر وتخ�صي�ص الأ�صول.

•تنفيذ �صفقة تخارج جزئي من �شركة �أ�سكوم للجيولوجيا والتعدين عرب
البور�صة امل�صرية.

2009

•ت�أ�س�ست �شركة القلعة على يد رجلي الأعمال البارزين �أحمد هيكل وه�شام
اخلازندار لتوظيف فر�ص النمو اجلذابة التي تنب�ض بها �أ�سواق ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا.

2006

•�سفنك�س جال�س تبد�أ �إن�شاء م�صنع حديث لإنتاج الزجاج امل�سطح.

•اال�ستحواذ على �شركتي �إيكارو و�إنتاج لت�صبحا نواة ا�ستثمارات القلعة يف
جماالت تدوير املخلفات الزراعية واملنزلية حتت مظلة �شركة توازن.
•ت�أ�سي�س و�إطالق �شركة تنمية للتمويل متناهي ال�صغر.
•�أ�سكوم تبد�أ �أن�شطة ا�ستك�شاف الذهب يف �إثيوبيا.

2010
•القلعة ت�ستحوذ على ح�صة الأغلبية من �أ�سهم �شركة �سكك حديد ريفت فايل.
•توقيع اتفاقية متويل لتوفري ال�شق االئتماين بقيمة  2.5مليار دوالر مل�شروع
ال�شركة امل�صرية للتكرير البالغ تكلفته الإجمالية  3.7مليار دوالر ،والذي
من املقرر عند افتتاحه �أن ي�ساهم يف حت�سني الأداء البيئي عرب تقلي�ص ثلث
االنبعاثات احلالية من غاز ثاين �أك�سيد الكربيت وتقلي�ص االعتماد على
املنتجات البرتولية امل�ستوردة.
•ال�شركة امل�صرية للتكرير تطلق جمموعة من املبادرات لرتميم وجتديد املدار�س
و�إن�شاء مراكز التدريب وتوفري برامج التدريب املهني لأبناء املجتمعات املحيطة
بامل�شروع.
•بدء الن�شاط الإنتاجي مب�صنع �أ�سمنت التكامل يف ال�سودان.
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2015

2011

•القلعة توا�صل تنفيذ خطة تخفي�ض الديون وبرنامج التخارج من امل�شروعات
غري الرئي�سية ،وتنجح يف التخارج من �شركة تنمية و�شركة �أ�سيك املنيا و�شركة
�أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة والر�شيدي امليزان.

•�شركة وفرة التابعة للقلعة يف القطاع الزراعي بال�سودان تنتهي من احل�صاد
التجاري الأول ملح�صول القمح.
•�أ�سكوم بر�شيو�س ميتالز تعلن ت�سجيل م�ؤ�شرات �إيجابية هامة �ضمن برنامج
ا�ستك�شاف الذهب يف امتياز �أ�سو�سا بغرب �إثيوبيا.

•القلعة توا�صل التزامها باال�ستثمار يف م�شروعات الطاقة والبنية الأ�سا�سية.

•�أ�سيك للهند�سة توقع عقود �صيانة وت�شغيل لثالثة م�صانع �أ�سمنت حمافظات
قنا وبني �سويف و�أ�سيوط.

•�شركة القلعة تنتهي من �إعداد و�إ�صدار تقرير اال�ستدامة الأول ،لتكون بذلك
�أول �شركة م�صرية حت�صل على ت�صنيف (�أ) من هيئة املبادرة العاملية لإعداد
التقارير (.)GRI

2012

•�شركة �أ�سيك للهند�سة والإدارة تطلق الدبلوما االحرتافية ل�صناعة الأ�سمنت
بالتعاون مع ق�سم اخلدمات الهند�سية والعلمية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة
بهدف تدريب الطلبة يف تخ�ص�صات هند�سة الإنتاج والإدارة.

•�شركة جال�س روك للمواد العازلة تبد�أ عمليات الإنتاج مب�صنع ال�صوف
ال�صخري اجلديد مبحافظة املنيا.
•ال�شركة امل�صرية للتكرير تنتهي من تنفيذ الإقفال املايل للم�شروع وتوفري
ا�ستثمارات ر�أ�سمالية بقيمة  1.1مليار دوالر من خالل حتالف من امل�ستثمرين
الإقليميني والدوليني.
•م�صنع �أ�سيك املنيا يبد�أ عمليات �إنتاج الأ�سمنت بطاقة  2مليون طن �سنو ًيا يف
�صعيد م�صر.

2013
•�شركة القلعة تبد�أ التحول من منوذج اال�ستثمار املبا�شر �إىل �شركة ا�ستثمارية،
تركيزً ا على م�شروعات الطاقة والبنية الأ�سا�سية.
•�شركة �سكك حديد ريفت فايل حترز تطورات ت�شغيلية ملحوظة ومنها �إعادة
ت�أهيل خطوط ال�سكك احلديدية وتركيب �أنظمة التتبع عرب الأقمار ال�صناعية.

2014
•�شركة القلعة تعلن عن االنتهاء من �شراء ح�ص�ص �إ�ضافية با�ستثماراتها التابعة
الرئي�سية يف �إطار خطة التحول اال�سرتاتيجي �إىل �شركة ا�ستثمارية.
•ال�شركة امل�صرية للتكرير تعلن اكتمال امل�شروع ب�أكرث من  ،%40وتبد أ� ا�ستالم
املعدات الثقيلة مبا يف ذلك املفاعالت الكيماوية ومعدات التك�سري و�أوعية
وخزانات الف�صل والتخزين.
•�شركة القلعة تن�ضم ملبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة يف �إطار التزامها ب�إقامة
اال�ستثمارات ذات املردود االجتماعي والبيئي مع تبني ممار�سات اال�ستدامة
ودجمها يف ا�سرتاتيجية العمل.

2016
•ا�ستكمال  %94من م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير .وامل�شروع �ساهم يف
توفري ما يرتاوح بني  8و� 9آالف فر�صة عمل خالل مراحل الإن�شاء ،ف�ض ًال
عن توفري  700وظيفة دائمة عند اكتماله.

خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة وامل�ستدامة بتكلفة معقولة ،وتوفري
العمل اجليد وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية ،وت�شجيع االبتكار يف
جماالت الت�صنيع والبنية الأ�سا�سية ،وعقد �شراكات ناجحة بهدف
حتقيق النمو امل�ستدام.

•�شركة القلعة ع�ضو م�ؤ�س�س بال�شبكة امل�صرية ملبادرة االتفاق العاملي
للأمم املتحدة ( ،)UNGCيف �إطار التزامها بتبني معايري اال�ستدامة
ومراعاة البعد االجتماعي والبيئي بجميع �أعمالها مع تقدمي مثال يحتذى
به يف دور م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص جتاه دفع عجلة التنمية االقت�صادية
واالجتماعية.

•ال�شركة امل�صرية للتكرير تطلق املبادرة التعليمية "م�ستقبلي" ملنفعة الطالب
واملعلمني من �أبناء املجتمع املحلي عرب توفري فر�ص التعليم اجلامعي
وبرامج الدبلوما االحرتافية للتعليم املبكر يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة
والأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

•�شركة القلعة تعكف على املواءمة بني كافة العمليات الت�شغيلية على
م�ستوى القلعة وجميع ا�ستثماراتها التابعة مع املمار�سات العاملية
لال�ستدامة البيئية واالجتماعية واحلوكمة و�أهداف الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة .وال�شركة ت�ستهدف تلبية خم�سة من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،وهي حت�سني جودة التعليم ،و�ضمان ح�صول اجلميع على

•�شركة القلعة حتتفل مبرور � 10سنوات على �إطالق م�ؤ�س�سة القلعة للمنح
الدرا�سية ،حيث ت�ضمنت قائمة احلا�صلني على املنح الدرا�سية 13
م�ستفيد .والدكتور �أحمد هيكل وزوجته مي يطلقا منحة �إ�ضافية حتت
ا�سم "منحة مي و�أحمد هيكل جلامعة نيويورك" بغر�ض توفري فر�صة
تعليمية بجامعة نيويورك.
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المؤشرات المالية لعام 2016

اإليضاحات المتممة وتحليالت اإلدارة
نجحت شركة القلعة واستثماراتها التابعة في االستفادة من تحسن مؤشرات أداء االقتصاد المصري ،والتي
انعكست بشائره في نمو اإليرادات بمعدل سنوي  %25بنهاية عام 2016

بلغت �إيرادات �شركة القلعة  7.8مليار جنيه خالل عام  ،2016وهو منو مبعدل
�سنوي  %25مقابل  6.3مليار جنيه خالل عام ( 2015بعد �إعادة التبويب) .1
واحتل قطاع الطاقة �صدارة �إيرادات �شركة القلعة خالل عام  ،2016حيث بلغت
م�ساهمته  %43ويليه قطاع الأ�سمنت بن�سبة  ،%33فيما بلغت م�ساهمة قطاع
التعدين  %10من �إجمايل الإيرادات مقابل  %4خالل عام  ،2015عل ًما ب�أن نتائج
�شركة �أ�سكوم بد�أ جتميعها بالكامل اعتبا ًرا من الربع الثالث لعام  .2015ومن
جانب �آخر تراجعت م�ساهمة قطاع النقل من  %8خالل عام � 2015إىل  %1فقط
من �إجمايل �إيرادات القلعة خالل عام  ،2016وهو ما يعك�س نقل �شركة �سكك
حديد ريفت فايل �إىل بند العمليات غري امل�ستمرة على قوائم �شركة القلعة.
ويعك�س منو �إيرادات القلعة التح�سن الكبري بالأداء املايل ال�ستثمارات قطاع
الطاقة ،وال �سيما �شركة طاقة عربية ،حيث بلغت �إيرادات ال�شركة  3.2مليار
جنيه خالل عام  ،2016وهو منو �سنوي مبعدل  %38بف�ضل التطورات الت�شغيلية
التي �أحرزتها ال�شركة ،عل ًما ب�أن طاقة عربية �ساهمت منفردة بن�سبة %56
من معدل النمو الإجمايل ب�إيرادات القلعة خالل عام  .2016ومن جهة �أخرى
�ساهمت �شركتي �أ�سيك للأ�سمنت و�أ�سيك للهند�سة التابعتني ملجموعة �أ�سيك
القاب�ضة يف قطاع الأ�سمنت بن�سبة  %23من معدل النمو الإجمايل ب�إيرادات
القلعة خالل عام  .2016ويرجع ذلك ب�صورة �أ�سا�سية �إىل منو حجم الإنتاج
واملبيعات مب�صنع �أ�سمنت التكامل بال�سودان حتت مظلة �شركة �أ�سيك للأ�سمنت،
وكذلك زيادة ر�سوم و�أتعاب الإدارة التي تتقا�ضاها �شركة �أ�سيك للهند�سة عن
ت�شغيل م�صانع الأ�سمنت ل�صالح �أطراف �أخرى .وعال ًوة على ذلك انعك�س الأداء
القوي ل�شركة �أ�سمنت زهانة باجلزائر يف منو ح�صة القلعة من �أرباح ال�شركات
التابعة وال�شقيقة �إىل  38.6مليون جنيه خالل عام .2016

وقد ارتفعت امل�صروفات العمومية والإدارية مبعدل �سنوي  %12.5لتبلغ 927.2
مليون جنيه خالل عام  ،2016وميثل ذلك  %11.8من �إجمايل الإيرادات،
وهو انخفا�ض �سنوي بواقع  1.3نقطة مئوية .وعلى هذه اخللفية بلغت الأرباح
الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك  442.2مليون
جنيه خالل عام  ،2016وهو انخفا�ض �سنوي مبعدل  %2يف ظل ال�ضغوط
الت�ضخمية وت�أثريها على هيكل امل�صروفات والتكاليف بجميع ا�ستثمارات القلعة.
بلغت م�صروفات الفائدة البنكية  665.8مليون جنيه خالل عام  ،2016وهو
ارتفاع �سنوي بن�سبة  ،%25.9وارتفعت � ً
أي�ضا فوائد القرو�ض من امل�ساهمني
مبعدل �سنوي  %22.8لتبلغ  97.3مليون جنيه ،فيما يعك�س الأثر الناجت عن قيام
البنك املركزي برفع �أ�سعار الفائدة البنكية بواقع  300نقطة �أ�سا�س بهدف دعم
ا�ستقرار العملة املحلية بعد تعومي اجلنيه خالل نوفمرب .2016
بلغت تكاليف اال�ضمحالل  1.5مليار جنيه تقري ًبا خالل عام  ،2016بزيادة
�سنوية قدرها  ،%112.6حيث يرجع ذلك �إىل قيام �شركة القلعة بت�سجيل
تكاليف ا�ضمحالل بقيمة  568مليون جنيه على ا�ستثماراتها ب�شركة وفرة
يف قطاع الأغذية بال�سودان ،نظ ًرا لت�أثري تعومي اجلنيه على ت�ضاعف القيمة
الدفرتية لأ�صول ال�شركة .وبالتايل قامت القلعة بت�سجيل تكلفة اال�ضمحالل على
�أ�صول وفرة �ضمن قوائمها املالية املجمعة لعام  2016يف ظل التحديات الت�شغيلية
التي تواجه امل�شروع على خلفية الأزمة ال�سيا�سية والأو�ضاع الداخلية املتدهورة
بجنوب ال�سودان .ومن جهة �أخرى قامت القلعة مبراجعة تقييم �أ�صول جمموعة
جراندفيو مما �أ�سفر عن ت�سجيل تكلفة ا�ضمحالل بقيمة  190مليون جنيه على
القيمة الدفرتية لأ�صول ال�شركة .وقامت ال�شركة � ً
أي�ضا بت�سجيل ا�ضمحالل

 1قامت �شركة القلعة ب�إعادة تبويب نتائج عام  2015لت�سهيل مقارنة الأداء املايل لل�شركة ،حيث مت ا�ستبعاد نتائج ال�شركات التي مت التخارج منها ،وهي �شركات �أ�سيك املنيا ،و�أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة ،وم�صر للأ�سمنت – قنا ،والر�شيدي
امليزان ،والر�شيدي للحلول املتكاملة ،وم�شرق للبرتول ،وتنمية للتمويل متناهي ال�صغر ،وكذلك ا�ستبعاد اال�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ض البيع وتت�ضمن �أفريكا ريل وايز ،ف�ض ًال عن �إ�ضافة نتائج عام  2016ل�شركة �أ�سكوم والتي بد�أ
جتميعها بالكامل اعتبا ًرا من الربع الثالث لعام .2015

ا�ستثمارات القلعة فى قطاع الطاقة:
ال�شركة امل�صرية للتكرير ,توازن ,طاقة عربية

ال�شهرة بقيمة  179مليون جنيه على �شركة نايل لوجي�ستيك�س ،بالإ�ضافة �إىل
ت�سجيل ا�ضمحالل �آخر بقيمة  178مليون جنيه على م�شروع دجلفا التابع ل�شركة
�أ�سيك للأ�سمنت يف اجلزائر ،وذلك ببنود ال�شهرة وامل�شروعات حتت التنفيذ.
بلغت خ�سائر العمليات غري امل�ستمرة  765.7مليون جنيه خالل عام  ،2016عل ًما
ب�أن حوايل  %63من تلك اخل�سائر ( 478.8مليون جنيه) ترجع ل�شركة �أفريكا
ريل وايز ،وحوايل  80مليون جنيه مل�شروع ديزاينبولي�س (مينا هومز) .ويرجع
ارتفاع خ�سائر العمليات غري امل�ستمرة �إىل ت�أثري تعومي اجلنيه خالل نوفمرب
املا�ضي ،والذي نتج عنه ت�ضخم خ�سائر �شركة �أفريكا ريل وايز املقومة بالعملة
الأجنبية ،حيث يتم ت�سجيلها باجلنيه امل�صري على القوائم املالية ل�شركة القلعة.
تكبدت �شركة القلعة خ�سائر فروق العملة بقيمة  2.06مليار جنيه خالل عام
 ،2016منها حوايل  2مليار جنيه خالل الربع الأخري منفر ًدا .ويعك�س ذلك
�أثر انخفا�ض قيمة اجلنيه ب�أكرث من  %50منذ التعومي يف  3نوفمرب ،2016
حيث ارتفع �سعر الدوالر من  8.79جنيه قبل التعومي �إىل  18.41جنيه يف 31
دي�سمرب  .2016ويرجع ال�سبب الرئي�سي وراء خ�سائر فروق العملة �إىل �إعادة
تقييم القر�ض القابل للتحويل الذي ح�صلت عليه جمموعة �أ�سيك القاب�ضة،
والذي نتج عنه ت�سجيل خ�سائر بقيمة  2مليار جنيه تقري ًبا ،غري �أن مكا�سب
فروق �أ�سعار ال�صرف التي حققتها �شركة �أ�سيك للأ�سمنت �ساهمت يف تقلي�ص
�إجمايل خ�سائر فروق العملة مبجموعة �أ�سيك القاب�ضة �إىل  1.5مليار جنيه
خالل عام .2016

اإليرادات المجمعة لشركة القلعة

7,8

مليار جنيه

مقابل  6.2مليار جنيه (عام )2015
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وبالإ�ضافة �إىل ذلك تكبدت �إحدى ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة ( )SPVخ�سائر
فروق العملة بقيمة  772.9مليون جنيه ،حيث قامت بتقدمي قرو�ض باجلنيه امل�صري
�إىل ال�شركات التابعة مع ت�سجيل تلك القرو�ض ببند الأر�صدة الدائنة (�أوراق القب�ض)
على قوائمها املالية املعدة بالدوالر الأمريكي ،وهو ما �أ�سفر عن تكبد خ�سائر فروق
العملة نتيجة لتقل�ص قيمة القرو�ض بالدوالر بعد تعومي اجلنيه.

بلغ �إجمايل الديون املجمعة ل�شركة القلعة  9.71مليار جنيه يف  31دي�سمرب 2016
(با�ستثناء ديون ال�شركة امل�صرية للتكرير) مقابل  5.9مليار جنيه يف نهاية الربع
الثالث من  .2016وترجع تلك الزيادة �إىل ت�أثري �إعادة تقييم املديونيات الدوالرية
ل�شركة القلعة بعد تعومي اجلنيه بالإ�ضافة �إىل �إعادة تقييم الديون اخلا�صة مب�شروعات
�أ�سكوم ،واملقومة هي الأخرى بالعملة الأجنبية .كما �أدى تعومي اجلنيه �إىل ت�ضاعف
قيمة ديون ال�شركة امل�صرية للتكرير لتبلغ  30.41مليار جنيه يف  31دي�سمرب ،2016
مقابل  14.85مليار جنيه يف نهاية �سبتمرب .2016

األرباح التشغيلية

صافي الخسائر

انعك�س ت�أثري تعومي اجلنيه على النتائج املالية املجمعة ل�شركة القلعة ،حيث تكبدت
ال�شركة �صايف خ�سائر بقيمة  4.1مليار جنيه خالل عام  ،2016عل ًما ب�أن خ�سائر فروق
العملة وتكاليف اال�ضمحالل مثلت نحو  3.5مليار جنيه من �إجمايل �صايف اخل�سائر.

الديون* (مليار جنيه)

اإليرادات المجمعة لشركة
القلعة خالل عام 2016

ال�شركة امل�صرية للتكرير

ا�ستثمارات �أخرى

30.4

30
فرتة تعومي اجلنيه خالل نوفمرب 2016

25

7,8

20

مليار جنيه

14.5
14.9

442,2

مليون جنيه

4,1

مليار جنيه

دي�سمرب 16-

�سبتمرب 16-

يونيو 16-

مار�س 16-

2015

2016

()4,106.5

دي�سمرب 15-

()1,123.9

�سبتمرب 15-

451.0

442.2

2015

يونيو 15-

* مت ا�ستبعاد ديون �شركة �سكك حديد ريفت فايل من الر�سم البياين �أعاله عقب �إعادة تبويبها �ضمن بند االلتزامات املحتفظ بها لغر�ض البيع اعتبا ًرا من الربع الأول من عام .2016

نظرة مستقبلية

2016

مار�س 15-

األرباح التشغيلية (مليون جنيه)

صافى الخسائر (مليون جنيه)
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8.8
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�سبتمرب 14-

73,2

مليار جنيه

16,5

مليار جنيه
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■ الطاقة
		
■ الأ�سمنت
■ النقل والدعم اللوجي�ستي
		
■ التعدين
		
■ قطاعات �أخرى

%43
%33
%1
%10
%13

10.2

يونيو 14-

إجمالى األصول

إجمالى حقوق الملكية

9.7

13.5

15

مار�س 14-

مقابل  451مليون جنيه (عام )2015

مقابل  1,1مليار جنيه (عام )2015
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ً
ملحوظا يف تطوير منوذج
تقدما
�أحرزت �شركة القلعة ً
�أعمالها طوال عام  2016بالتوازي مع تهيئة ال�شركة
لال�ستفادة من موجة التعايف املرتقب يف �ضوء االنتعا�شة
االقت�صادية املتوقعة يف م�صر خالل ال�سنوات املقبلة.
ت�ؤمن الإدارة �أن القطاعات التي ت�ستثمر بها �شركة
القلعة �ستكون الأكرث ا�ستفادة من خطة الإ�صالحات
االقت�صادية التي تتبناها احلكومة امل�صرية يف
الوقت احلايل ،مبا يف ذلك تعومي اجلنيه وتخفي�ض
دعم الطاقة وا�ستبداله بالدعم املبا�شر للم�ستحقني
احلقيقيني ،وهي ذات ال�سيا�سات التي تنادي بها
القلعة منذ ن�ش�أتها قبل �أكرث من � 10سنوات .وقط ًعا
مل تكن ال�شركة مبن�أى عن ت�أثري القرارات احلا�سمة
التي �أقرتها احلكومة م�ؤخ ًرا – �ش�أنها �ش�أن جميع
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات على ال�ساحة امل�صرية – غري
�أن ذلك مل ينل من تفا�ؤل الإدارة جتاه م�ستقبل
االقت�صاد امل�صري وثقتها يف مقومات النمو التي تنفرد
بها حمفظة ا�ستثمارات القلعة على املدى البعيد،
وخا�صة ا�ستثمارات قطاعي الطاقة والنقل التي تتميز
بقدرتها على حت�سني الكفاءة الت�شغيلية والإنتاجية،

بالإ�ضافة �إىل امل�شروعات الأخرى التي ت�ساهم يف تنمية
ال�صادرات ،وتوفري البدائل العملية لال�سترياد.
جدير بالذكر �أن حمفظة ا�ستثمارات القلعة يف
ال�صناعات الت�صديرية ت�ضم �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 على غالبية �إيراداتها بالدوالر
الأمريكي ،ف�ض ًال عن �أن �شركة جال�س روك حتظى
بفر�صة فريدة لتنمية ح�صتها ال�سوقية يف م�صر عن
طريق طرح بدائل حملية عالية اجلودة للخامات
ال�صناعية امل�ستوردة التي تدخل يف تطبيقات البناء
احلديث لعزل ال�صوت واحلرارة .وينطبق الأمر نف�سه
على ال�شركة امل�صرية للتكرير التي �ست�ساهم يف تقلي�ص
واردات ال�سوالر مل�صر بنحو  %50مقارنة باملعدالت
احلالية مع حتقيق نقلة هائلة بالنتائج املالية ل�شركة
القلعة عند افتتاح امل�شروع .وتتطلع الإدارة كذلك �إىل
املردود الإيجابي لتحرير قطاع الطاقة وتخفي�ض دعم
املنتجات البرتولية على �أعمال �شركتي طاقة عربية
وتوازن يف قطاع الطاقة و� ً
أي�ضا �شركة نايل لوجي�ستيك�س

يف قطاع النقل والدعم اللوجي�ستي ،حيث �أن تخفي�ض
دعم املنتجات البرتولية ،ومنها وقود ال�سوالر� ،سي�ؤدي
�إىل زيادة تكلفة النقل الربي وبالتايل �سرعة التحول �إىل
و�سائل بديلة �أقل تكلفة و�أهمها خدمات النقل النهري
التي تقدمها �شركة نايل لوجي�ستيك�س.
وتعكف الإدارة على التعجيل بخطة التخارج من
امل�شروعات غري الرئي�سية وتقلي�ص املديونيات على
م�ستوى القلعة و�شركاتها التابعة .كما جتدد الإدارة
ثقتها يف حت�سن م�ؤ�شرات �أداء االقت�صاد امل�صري
بف�ضل خطة الإ�صالحات التي تتبناها احلكومة،
وترى �أن التحوالت اجلذرية التي طر�أت على امل�شهد
االقت�صادي خالل الآونة الأخرية �سوف ت�صب يف �صالح
اال�ستثمارات التابعة الرئي�سية .وعلى هذه اخللفية
ت�سعى ال�شركة للو�صول �إىل معدالت الربحية امل�ستهدفة
خالل الفرتة املقبلة – وخا�صة بعد جناحها يف احتواء
خ�سائر فروق العملة خالل الفرتة املا�ضية – م�ستفيدة
من قوة الأداء املايل لال�ستثمارات التابعة ،وخا�صة
م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير واملقرر �أن يبد�أ
الن�شاط الإنتاجي خالل عام .2018
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المستجدات الرئيسية خالل عام 2016

مارس
�شركة القلعة تعلن �إمتام �صفقة بيع كامل ح�صتها البالغة  %70من
�أ�سهم �شركة «تنمية» للتمويل متناهي ال�صغر �إىل املجموعة املالية
هريمي�س ،وذلك يف �صفقة تقدر القيمة الإجمالية حلقوق امللكية بال�شركة مببلغ
 450مليون جنيه .و�شركة القلعة تعتز بنجاحها يف تطوير «تنمية» حتى �أ�صبحت
من ال�شركات الرائدة يف تقدمي حلول وخدمات التمويل متناهي ال�صغر للأفراد
وامل�شروعات ال�صغرية بال�سوق امل�صري .وال�صفقة ت�أتي يف �إطار خطة القلعة
للتخارج من اال�ستثمارات غري الرئي�سية وخف�ض الديون على م�ستوى القلعة
و�شركاتها التابعة.

عام من التقدم وإحراز النجاحات
التشغيلية

�شركة تنمية توفر حلول التمويل ال�شاملة

يناير

أبريل

�أحمد هيكل م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة القلعة يناق�ش حتديات امل�شهد
االقت�صادي باملنطقة خالل م�شاركته يف �أعمال املنتدى االقت�صادي العاملي
بدافو�س يف �سوي�سرا ،وذلك و�سط ح�ضور قوي من الوفود الر�سمية لأكرث من
 100دولة مبا يف ذلك ر�ؤ�ساء الدول وكبار امل�سئولني احلكوميني و�أبرز القيادات
التنفيذية مبجتمع الأعمال حول العامل .وقد �شارك هيكل يف حلقة نقا�شية لعر�ض
م�ستجدات امل�شهد اال�ستثماري يف منطقة البحر الأحمر.

جمموعة جذور تبيع ح�صتها البلغة  %55من �أ�سهم �شركة النيل لل�صناعات
الغذائية «�إجنوي» املتخ�ص�صة يف �إنتاج احلليب والع�صائر ،و�شركة «العجيزي
الدولية للتنمية االقت�صادية» املتخ�ص�صة يف تعبئة وت�صدير املنتجات الزراعية

ل�صالح رجل الأعمال وامل�ستثمر امل�صري الذي ا�ستحوذ من قبل على �شركة
م�صر �أكتوبر لل�صناعات الغذائية «امل�صريني» خالل دي�سمرب  .2015وال�صفقة
�سينعك�س مردودها الإيجابي على نتائج �شركة القلعة يف �ضوء التوقف عن جتميع
خ�سائر ال�شركتني.

املنتدى االقت�صادى العاملي 2016

فبراير

10

�أن�شطة جمع املخلفات الزراعية ب�شركة �إيكارو

ﺳﻴﺔ
ا

�شركة «�إيكارو» توقع مذكرة تفاهم مع �شركة «»EAST AFRICA MINING
لت�أ�سي�س �شركة جديدة متخ�ص�صة يف �إدارة املخلفات الع�ضوية وا�ستخال�ص
الوقود ال�صلب البديل لتغذية ال�صناعات الثقيلة يف �إثيوبيا والبلدان املجاورة.

�شركة القلعة حتتفل مبرور � 10سنوات على �إن�شاء م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية،
حيث ت�ضمنت قائمة احلا�صلني على املنح الدرا�سية  13م�ستفيد خالل عام
 ،2016وبلغ بذلك �إجمايل املنح الدرا�سية التي قدمتها امل�ؤ�س�سة  151منحة.
واحتفا ًال بهذه املنا�سبة ،الدكتور �أحمد هيكل وزوجته مي يطلقا منحة "مي
و�أحمد هيكل جلامعة نيويورك" بغر�ض توفري فر�صة تعليمية بجامعة نيويورك.

ﻣ
ﺆﺳ

�شركة «�إيكارو» تتعاقد على توريد الوقود ال�صلب البديل امل�ستخل�ص من املخلفات
الزراعية ل�شركة الأ�سمنت االثيوبية « »Messebo Cementملدة خم�س �سنوات،
باعتباره �أحد بدائل الفحم املتميزة بانخفا�ض التكلفة ،ف�ض ًال عن م�ساهمته يف خف�ض
االنبعاثات الناجتة عن ا�ستخدام �أنواع الوقود الأحفوري ،وبالتايل تعزيز الأداء البيئي.

يونيو

ﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨ
ﺢ اﻟ
ﺴ
ﺪر

ﺳﻨ

ﺴﺘ

ﻤﺮ

قيادات �شركة القلعة تعر�ض ق�ص�ص النجاح وت�شارك بعدة جل�سات نقا�شية حول �آليات
دعم اال�ستثمار وتكوين ال�شراكات اال�سرتاتيجية ب�أ�سواق القارة الأفريقية خالل منتدى
اال�ستثمار يف �أفريقيا ملنظمة الكومي�سا الذي انعقد مبدينة �شرم ال�شيخ حتت رعاية
الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي.

ﻮ ا ت ﻣ ﻦ اﻟ ﻌ ﻄ ﺎ ء

اﻟ ﻤ

نشارك في إعداد الجيل الجديد من

قادة المستقبل

qalaascholarships.org
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أغسطس
ال�شركة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية التابعة ل�شركة نايل لوجي�ستيك�س
تبد�أ ت�شغيل م�ستودع احلاويات اجلديد مبيناء النوبارية يف الإ�سكندرية
يف �إطار خطتها لتنويع الأن�شطة وم�صادر الإيرادات .وقد ارتفعت �إيرادات
امل�ستودع اجلديد من حوايل � 631ألف جنيه خالل �أول �شهر من بدء ت�شغيله �إىل
 3مليون جنيه تقري ًبا خالل الربع الأخري من عام .2016

أكتوبر
�شركتي �أ�سيك للأ�سمنت و�أ�سيك للأ�سمنت دجلفا �أوف �شور توقعا
اتفاقية مبدئية لبيع كامل ح�صتهم ب�شركة �أ�سيك اجلزائر للأ�سمنت
( )AACCل�صالح حتالف من امل�ستثمرين اجلزائريني ،يف �صفقة تقدر بقيمة
 60مليون دوالر �أمريكي.
ال�شركة امل�صرية للتكرير تطلق مبادرة "م�ستقبلي" بهدف توفري فر�ص
التعليم للطلبة واملعلمني مبنطقة م�سطرد ال�ستكمال درا�ستهم يف اجلامعة
الأمريكية بالقاهرة والأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
والدفعة الأوىل من مبادرة "م�ستقبلي" تت�ضمن  6م�ستفيدين من املدار�س
احلكومية املحيطة بامل�شروع.

احلا�صلنيعلىمنحةمبادرة"م�ستقبلي"

نوفمبر
�شركة القلعة ع�ضو م�ؤ�س�س بال�شبكة امل�صرية ملبادرة االتفاق العاملي
للأمم املتحدة ( ،)UNGCيف �إطار التزامها بتبني معايري اال�ستدامة
ومراعاة البعد االجتماعي والبيئي بجميع �أعمالها مع تقدمي مثال يحتذى به
لدور م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية واالجتماعية.

ديسمبر
ا�ستكمال  %91من م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير بنهاية عام  2016مع
تركيب جميع املعدات الثقيلة مبوقع امل�شروع.

موقع م�شروع ال�شركة امل�صريةللتكرير مب�سطرد

�شركة القلعة جنحت فى حتويل مزارع دينا اىل �شركة
رائدة فى �إنتاج احلليب اخلام بال�سوق امل�صري

دمج وتأصيل أهداف التنمية
المستدامة في استراتيجيات العمل

االستثمار المؤثر
والمردود المستدام
على المجتمع
والبيئة
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ريادة إفريقية
في تبني معايير االستدامة وتطبيق ممارسات
النزاهة المؤسسية
التعليم

1
تنمية الطاقات
البشرية

6

االستدامة
البيئية

2

المساهمة فى
دعم النمو الشامل

5
المشاركة
المجتمعية

3

التنمية
االجتماعية

4
التدريب
المهني

رمي بدير  -احلا�صلة على منحة م�ؤ�س�سة القلعة للدرا�سة
بجامعة �أك�سفورد يف عام  – 2010تفح�ص �إحدى احلاالت
با�ستخدام الأ�شعة ال�سينية يف املعهد القومي للأورام
ت�ضع �شركة القلعة على ر�أ�س �أولوياتها تقدمي مثال يحتذى به يف تطبيق نظرية
العائد املزدوج ،وهو م�صطلح ا�ستحدثته القلعة لقيا�س وتقييم قدرة ال�شركة على
حتقيق معادلة العائد اال�ستثماري اجلذاب مع الت�أثري الإيجابي على املجتمعات
والبيئة املحيطة وفق جمموعة من الأهداف املدرو�سة بعناية للموازنة بني الآثار
االجتماعية والبيئية واالقت�صادية للم�شروعات اال�ستثمارية املختلفة .وت�ؤمن
�شركة القلعة �أن �إقامة امل�شروعات اال�ستثمارية ذات املردود الإيجابي على
املجتمعات املحيطة يعزز من قدرة ال�شركة على امل�ساهمة الفعالة يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة مب�صر و�أفريقيا� ،إذ عكفت القلعة وا�ستثماراتها
التابعة على خلق �آالف فر�ص العمل مع تطوير �شبكات البنية الأ�سا�سية يف �إطار
تهيئة املناخ املنا�سب لتحقيق النمو االقت�صادي امل�ستدام واملطرد ،والذي ي�شمل
ويوفر الفر�ص للجميع.
وت�سعى القلعة � ً
أي�ضا �إىل تعزيز الب�صمة البيئية ال�ستثماراتها املنت�شرة يف
جمموعة من القطاعات اال�سرتاتيجية ذات الأهمية املحورية ،مبا يف ذلك
م�شروعات �إنتاج بدائل الطاقة امل�شتقة من املخلفات ،وكذلك �إنتاج ال�سوالر
املطابق للموا�صفات الأوروبية ( )Euro-Vمن �أجل تقلي�ص انبعاثات الغازات

ال�سامة وامللوثة التي تنتج عن احرتاق مادة الكربيت التي تدخل يف ت�صنيع
املنتجات البرتولية منخف�ضة اجلودة .وتعتز �شركة القلعة بحر�صها على رعاية
هذه اال�ستثمارات وامل�ساهمة الفعالة يف حتقيق التنمية املجتمعية املن�شودة يف
املناطق املحيطة ب�أعمالها عرب م�سريتها املمتدة لأكرث من عقد من الزمان.
شركة القلعة تتبنى أهداف التنمية المستدامة

اتخذت �شركة القلعة قرا ًرا خالل عام  2015مبراجعة معايري وممار�سات
اال�ستدامة التي تتبناها ال�شركة من �أجل حتديثها للموائمة مع �أهداف التنمية
امل�ستدامة املعتمدة من جانب مبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة ()UNGC
باعتبارها امتداد للنجاح الباهر الذي حققته الأهداف الإمنائية للألفية الثالثة
« .»Millennium Development Goalsويتطلع �أع�ضاء املبادرة �إىل تنفيذ
خطة �شاملة وطموحة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة التي تعود باملنفعة
امللمو�سة والتنمية احلقيقية على جميع فئات املجتمع .وبالتايل عكفت ال�شركة
خالل عام  2016على املواءمة بني كافة العمليات الت�شغيلية على م�ستوى القلعة
وجميع ا�ستثماراتها التابعة مع املمار�سات العاملية لال�ستدامة البيئية واالجتماعية
واحلوكمة و�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
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سابقة أعمال ذات مردود
مستدام عبر أكثر من  10سنوات
إنجازاتنا
�شركة طاقة عربية التابعة للقلعة ت�ستثمر فى
م�شروعات الطاقة املتجددة
اختارت �شركة القلعة �أن ت�صب تركيزها على امل�شروعات واملبادرات الداعمة
لأهداف التنمية امل�ستدامة باعتبارها ال�شركة امل�صرية الرائدة يف ا�ستثمارات
الطاقة والنقل والأغذية وغريها من املجاالت املحورية ،مع الرتكيز ب�صفة
خا�صة على مبادرات االرتقاء باملنظومة التعليمية نظ ًرا ملا متثله من �أهمية
خا�صة بالن�سبة لإدارة ال�شركة يف �إطار م�ساعيها لتعزيز جهود القلعة يف دمج
�أهداف التنمية امل�ستدامة وت�أ�صيلها يف ا�سرتاتيجيات العمل.
هدفنا الرئيسي :كفالة الحق في التعليم الجيد

اختارت �شركة القلعة الرتكيز على كفالة احلق يف التعليم من واقع �إميانها ب�أهمية
ت�ضافر اجلهود نحو تنمية الطاقات الب�شرية واالرتقاء باملنظومة التعليمية التي
متثل 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 .جتلى هذا احلر�ص لأول
مرة عام � ،2006أي بعد عامني فقط على ت�أ�سي�س ال�شركة ،حيث تربعت القلعة
مببلغ � 250ألف دوالر �أمريكي لت�أ�سي�س «مركز القلعة للخدمات املالية باجلامعة
الأمريكية بالقاهرة» 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،
عل ًما ب�أن ال�شركة توفر � 30ألف دوالر �سنوي ًا لتغطية م�صروفات املركز من �أجل
م�ساعدة الطالب والباحثني عرب تقدمي املعلومات واخلربات الالزمة لاللتحاق
ب�سوق العمل.
ويف العام التايل ،2007 ،قامت ال�شركة ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية
ملمو�سا لإمياننا الرا�سخ ب�أهمية دور م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
لت�صبح 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 .وتعتز �شركة القلعة بتغطية م�صروفات برنامج املنح الدرا�سية من
خالل عائدات الوقف الدائم الذي خ�ص�صته لتمويل �أن�شطة امل�ؤ�س�سة ،وهو ما
�أثمر عن حتولها �إىل واحدة من �أكرب برامج املنح الدرا�سية املدعومة من القطاع
اخلا�ص يف م�صر .ورغم التحديات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي �شهدتها م�صر
خالل الفرتة املا�ضية ،ا�ستمرت امل�ؤ�س�سة يف تقدمي ما بني  15و 20منحة �سنو ًيا
الكت�ساب درجات املاجي�ستري والدكتوراه من �أبرز اجلامعات واملعاهد العلمية
الدولية بالواليات املتحدة و�أوروبا ،وهي فر�صة عظيمة لإثراء املهارات الفكرية
وامل�ؤهالت العلمية للم�ستفيدين ،وكذلك بناء �شبكة قوية من العالقات الدولية،
ب�شرط التعهد بالعودة للعمل يف م�صر وامل�ساهمة يف حتقيق رفعة الوطن بعد
�إمتام البعثات الدرا�سية.
وقد احتفلت امل�ؤ�س�سة ب�إمتام عامها العا�شر يف عام  ،2016حيث قامت بتوفري 151
منحة 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،

163

*

منحة دراسية

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

950

فني لحام وكهرباء وخراطة تم تدريبهم بواسطة الشركة
المصرية للتكرير ضمن مبادرة التدريب المهني

15,300+

عدد المستفيدين من برامج التدريب التي تقدمها
أكاديمية أسيك

15,161

عدد العاملين بشركة القلعة و استثماراتها التابعة

60

دوالر مليون

إسهامات شركة القلع لتمويل برامج التنمية المجتمعية
منذ عام 2004

100,000

دوالر

تبرعات تجديد المستشفيات بمناطق المطرية ومسطرد
لمنفعة أكثر من  700ألف مواطن في تلك المناطق

*تت�ضمن املنح املقدمة خالل عام 2017

ومنها على �سبيل املثال ولي�س احل�صر جامعة هارفارد وجامعة �ستانفورد وجامعة
�أك�سفورد وجامعة كامربيدج وجامعة كولومبيا وجامعة وارتون .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 ،ومن بينها القاهرة واجليزة والإ�سكندرية واملنوفية والإ�سماعيلية
و�أ�سيوط واملنيا والقليوبية والدقهلية و�أ�سوان .كما تتطلع �شركة القلعة �إىل
�إ�سهامات امل�ستفيدين من املنح الدرا�سية يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية
واالجتماعية بعد �إمتام الدرا�سة ب�شتى املجاالت والتخ�ص�صات املختلفة ،التي
تت�ضمن �صناعة الأفالم ال�سينمائية وعلوم الإن�سان والفنون واحلقوق و�إدارة
الأعمال والهند�سة والتنمية والهند�سة املعمارية والطب وغريها.
إسهامات الشركات التابعة في توفير فرص التعليم
الجيد

اهتمام ا�ستثماراتنا التابعة بتطوير املنظومة التعليمية ال يختلف كث ًريا عن
التزام �شركة القلعة بذات املق�صد ،وهو توفري فر�ص التعليم املتكافئة لأبناء
املناطق املحيطة مب�شروعات و�أعمال ال�شركة .وينطبق ذلك مث ًال على ال�شركة
امل�صرية للتكرير التي تعمل حال ًيا على �إن�شاء �أحدث معامل تكرير البرتول يف
القاهرة الكربى بتكلفة ا�ستثمارية تبلغ  3.7مليار دوالر �أمريكي ،حيث قامت
ال�شركة ب�إن�شاء مراكز التنمية املجتمعية للعمل مع �سكان املناطق املحيطة يف
م�سطرد على تقييم املهارات املتاحة ور�صد اهتمامات واحتياجات املجتمع
املحلي ،ومن بينها جتديد املدار�س احلكومية مما �أثمر عن �إفادة �أكرث من 36
�ألف تلميذ ،وكذلك توفري جميع امل�ستلزمات املدر�سية و�إجراء اختبارات النظر
للمحتاجني ،بالإ�ضافة �إىل توفري دورات وبرامج التدريب املهني لأبناء املنطقة
املحيطة بامل�شروع .وخالل عام  ،2016قامت ال�شركة امل�صرية للتكرير بتوحيد
جميع املبادرات التعليمية اخلا�صة بها حتت مظلة واحدة حتمل ا�سم "برنامج
م�ستقبلي" .وتهدف هذه املبادرة االبتكارية �إىل تزويد الطلبة بفر�صة ا�ستكمال
تعليمهم العايل يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة والأكادميية العربية للعلوم
والتكنولوجيا ،وكذلك منح املعلمني مبرحلة احل�ضانة والتعليم االبتدائي فر�صة
امل�شاركة بربنامج "التعليم املبكر" ( ،)CELEوهي دبلوما احرتافية مقدمة
خ�صي�صا لتثقيفهم حول كيفية تعليم
من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة م�صممة
ً
الأطفال �سواء يف الف�صول الدرا�سية �أو املنازل.
وهناك � ً
أي�ضا �شركة طاقة عربية التابعة للقلعة يف جمال توزيع الطاقة ،حيث
�أعلنت ال�شركة خالل عام  2016عن �إطالق ورعاية املنحة الدرا�سية ال�سنوية
للعاملني مبجال الطاقة املتجددة من الراغبني يف اكت�ساب درجات املاج�ستري يف
درا�سات الطاقة املتجددة وغريها من التخ�ص�صات ذات العالقة ،باعتباره من
املجاالت ذات الأهمية اال�سرتاتيجية.

االستثمار في توفير الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة

ت�ؤمن �شركة القلعة ب�أهمية امل�ساهمة الفعالة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف
م�صر من خالل االرتقاء بكفاءة منظومة �أمن الطاقة مع التو�سع يف تطبيقات
وحلول الطاقة املتجددة التي تتميز باملردود الإيجابي على البيئة املحيطة .ويف
هذا الإطار تعمل �شركة توازن التابعة للقلعة يف جمال تدوير املخلفات ،على �إنتاج
وتوفري بدائل الطاقة امل�شتقة من املخلفات الزراعية ( )Biomassوتوريدها
لتغذية املن�ش�آت ال�صناعية كثيفة اال�ستهالك ،ومن بينها م�صانع الأ�سمنت.
وتتطلع �شركة توازن �إىل توفري البديل الآمن مل�صادر الطاقة يف م�صر �سع ًيا
للحد 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 جانب �آخر تعمل ال�شركة امل�صرية للتكرير على �إن�شاء �أكرب م�شروع لتكرير
البرتول يف القاهرة الكربى بتكلفة ا�ستثمارية تبلغ  3.7مليار دوالر �أمريكي.
و�سوف ي�ساهم امل�شروع عند اكتماله يف حت�سني الأداء البيئي يف م�صر عرب منع
انبعاث � 93ألف طن من غاز ثاين �أك�سيد الكربيت �إىل هواء القاهرة الكربى،
وهو ما يعادل ثلث االنبعاثات الكربيتية يف م�صر .و�سيقوم امل�شروع با�ستخدام
مدخالت الإنتاج منخف�ضة القيمة لإنتاج الوقود عايل اجلودة �سع ًيا لتغطية
اال�ستهالك املحلي املتنامي والتغلب على �أزمة الطاقة باملنطقة ،وذلك من خالل
�إنتاج  4.2مليون طن �سنو ًيا من املنتجات البرتولية عالية اجلودة والقيمة ،ت�شمل
 2.3مليون طن من وقود ال�سوالر املطابق ملوا�صفات اجلودة الأوروبية .Euro V
ومن ناحية �أخرى ،تعمل �شركة طاقة عربية على التو�سع با�ستثماراتها يف
م�شروعات الطاقة املتجددة من خالل �شركتها التابعة طاقة باور ،بالإ�ضافة �إىل
خدمة العمالء من امل�شروعات ال�سكنية وال�صناعية التي تقع يف املناطق النائية
بتو�صيلها بال�شبكة القومية للغاز الطبيعي يف م�صر.

120,360

طن

إجمالي توريدات بدائل الطاقة المشتقة من المخلفات الزراعية
بواسطة شركة توازن خالل عام 2016
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انخفاض

معدل انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في ضوء إنتاج
وقود السوالر المطابق لمواصفات الجودة األوروبية ()Euro V
بواسطة الشركة المصرية للتكرير
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مثال يحتذى به

العائد المزدوج
تحرص شركة القلعة على تحقيق التوازن األمثل في
معادلة تعظيم العائد االستثماري مع التأثير اإليجابي على
المجتمعات والبيئة المحيطة وفق مجموعة من األهداف
المدروسة بعناية للموازنة بين اآلثار االجتماعية والبيئية
واالقتصادية لمشروعاتنا المختلفة.

30

ألف دوالر سنو ًيا

تبرعات الشركة لصالح مركز القلعة للخدمات المالية
بالجامعة األمريكية بالقاهرة

60 +

عدد المشاركين في الدبلوما االحترافية لصناعة
االسمنت من خالل شركة أسيك للهندسة واإلدارة

توفير العمل الجيد والمساهمة في التنمية االقتصادية
بمصر وأفريقيا

جنحت �شركة القلعة عرب م�سريتها املمتدة لأكرث من � 10سنوات يف ت�أ�سي�س 27
م�شروعا جديدًا مع خلق الآالف من فر�ص العمل والوظائف الدائمة .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 حتر�ص �شركة طاقة
عربية وجمموعة �أ�سيك القاب�ضة على �إ�شراك املوظفني املحليني مع �أكف�أ املتخ�ص�صني
واخلرباء الهند�سيني لالرتقاء 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 .كما عملت جمموعة �أ�سيك القاب�ضة بالتعاون
مع اجلامعة الأمريكية بالقاهرة على ا�ستحداث برنامج الدبلوما االحرتافية ل�صناعة
اال�سمنت من خالل �شركة �أ�سيك للهند�سة والإدارة ،وهي الدبلوما االحرتافية الأوىل
من نوعها حيث جتمع بني الدرا�سة الأكادميية املتخ�ص�صة واخلربة العملية يف �صناعة
الأ�سمنت وكذلك �أحدث طرق الإدارة والقيادة لت�أهيل مهند�سي اليوم لإدارة فرق
العمل وم�شروعات �إنتاج الأ�سمنت التي تتخ�ص�ص فيها �شركات �أ�سيك.
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البيئة

االستدامة

االقتصاد

المجتمع

معلم

عدد المستفيدين من برنامج المنح التعليمية
(مستقبلي)

16

عدد المدارس الحكومية المجددة بواسطة الشركة
المصرية للتكرير لمنفعة أكثر من  36ألف تلميذ

تشجيع االبتكار في مجاالت التصنيع والبنية األساسية

ت�ستثمر �شركة القلعة يف جمموعة متنوعة من القطاعات املحورية التي ت�ساهم
يف تطوير منظومة البنية الأ�سا�سية �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،ومن
بينها م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير وهو �أكرب م�شروع تابع للقطاع اخلا�ص
حتت التنفيذ حال ًيا يف م�صر .و�سوف يلعب امل�شروع عند اكتماله دو ًرا حيو ًيا
تعزيز منظومة �أمن الطاقة من خالل التغلب على نق�ص منتجات الوقود بال�سوق
امل�صري وتقليل االعتماد على اال�سترياد.
كما تعمل �شركة طاقة عربية على التو�سع ب�شبكات توزيع الطاقة يف م�صر وخدمة
العمالء من امل�شروعات ال�سكنية وال�صناعية التي تقع يف مناطق نائية خارج
تغطية ال�شبكة القومية للغاز الطبيعي والكهرباء ،وحتر�ص ال�شركة كذلك على
توفري الفر�ص التعليمية وتهيئة �أو�ضاع العمل املالئمة بجميع م�شروعاتها مبا
يعزز من قدرة جميع العاملني واملوظفني على تبادل املعارف واملهارات واخلربات
التقنية ،ف�ضلاً عن امل�ساهمة الفعالة يف توظيف الأفكار واملبادرات االبتكارية.

إتاحة الموارد التمويلية

ممارسات الحوكمة الرشيدة

بفضل تبنيها المبكر لممارسات االستدامة ،نجحت القلعة
في اكتساب ثقة مجتمع االستثمار الدولي ،وال سيما
مؤسسات التمويل التنموية ووكاالت ائتمان الصادرات الي
أقبلت على تمويل عدد من استثماراتنا الرئيسية مثل الشركة
المصرية للتكرير.

االمتثال التام لنظم الحوكمة الفعالة وااللتزام بمعايير إعداد
التقارير ساعد الشركة في تجاوز المخاطر المحتملة ،سواء
الداخلية أو الخارجية ،مع تسهيل رصد الفرص االستثمارية
الجذابة وتسريع عملية اتخاذ القرار.

تحقيق المنفعة المشتركة

استقطاب العمالة الماهرة

عبر تلبية أهداف التنمية المستدامة نجحت القلعة في ضمان
تحقيق المنفعة المشتركة لجميع األطراف ذات العالقة من
المستثمرين والموظفين والمجتمعات المحيطة باستثماراتها.

االستثمار في التعليم وتنمية الطاقات البشرية ساعد
القلعة على استقطاب أفضل المواهب والمهارات ،وكذلك
المساهمة في تبادل الخبرات مع أبرز الالعبين في القطاعات
التي تستثمر بها الشركة.
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عقد الشراكات الناجحة أحد األهداف
االستراتيجية للنهوض بالمجتمعات
المحيطة باستثماراتنا
المنظمات الدولية لالستدامة
الهيئات الحكومية

ووكاالت التصنيف

منظمات المجتمع المدني

السلك األكاديمي

الشراكات مع المنظمات الدولية

مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة ()UNGC

ؤ�س�سا بال�شبكة امل�صرية ملبادرة االتفاق العاملي للأمم
تعد �شركة القلعة ع�ض ًوا م� ً
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
وا�ضحا و�شاملاً
الهادفة للربح من  145دولة حول العامل .وتوفر هذه املبادرة �إطا ًرا
ً
لتبني وتطبيق املعايري البيئية واالجتماعية وممار�سات احلوكمة ف�ضال عن �إعداد
التقارير املتعلقة بتلك املعايري .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 تقوم �شركة القلعة
بت�شجيع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الالعبة يف ال�سوق امل�صري على تبني ممار�سات
اال�ستدامة وتلبية �أهداف خطة التنمية امل�ستدامة ملنظمة الأمم املتحدة ،باعتبارها
�أحد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني.
المبادرة العالمية إلعداد التقارير ()GRI

تعد �شركة القلعة �أوىل ال�شركات امل�صرية التي حت�صل على ت�صنيف (�أ) من هيئة
املبادرة العاملية لإعداد التقارير ( )GRIبخ�صو�ص تقرير اال�ستدامة الأول الذي
قامت ال�شركة ب�إعداده و�إ�صداره لعام ُ ( 2015ن�شر عام  )2016با�ستخدام اجليل
الثالث ( )G3من املبادئ التوجيهية لإعداد تقارير اال�ستدامة ،كما تعكف ال�شركة
على تعزيز جميع امل�ؤ�شرات الت�شغيلية ا�ستنادًا �إىل ذلك التقييم .وتعترب املبادرة
العاملية لإعداد التقارير (� )GRIإحدى 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 ثم تقوم بعر�ض التقارير التي تعدها تلك ال�شركات على
امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية.
شراكات استراتيجية :المثلث الذهبي

ت�ؤمن �شركة القلعة �أن حتقيق التنمية املجتمعية 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 ،مع
ت�شجيع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص على �أن حتذو حذوها .وقد جنحت القلعة
يف تطبيق �أهداف خطة التنمية امل�ستدامة ملنظمة الأمم املتحدة على نطاق
وا�سع عرب املواءمة بني جهودها لتعزيز ممار�سات اال�ستدامة مع املبادرات التي
تتبناها هيئات وم�ؤ�س�سات جمتمع الأعمال امل�صري� ،سع ًيا لدمج تلك املمار�سات
بجميع �أن�شطة وعمليات امل�ؤ�س�سات وال�شركات وبالتايل تلبية �أهداف خطة
التنمية امل�ستدامة.

مؤسسات وشركات القطاع الخاص

تعترب اجلامعة االمريكية بالقاهرة �أبرز �شركاء القلعة من م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص يف تبني مبادرات التنمية امل�ستدامة.
فقد عملت 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 اال�سمنت من خالل �شركة �أ�سيك للهند�سة والإدارة.
كما تقوم ال�شركة امل�صرية للتكرير من خالل مبادرة "م�ستقبلي" بتوفري منح درا�سية
للطلبة من �أبناء املنطقة ال�ستكمال تعليمهم العايل يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة كل
عام .ومن جانب �آخر تعتز �شركة القلعة مب�ساهمتها يف ال�شبكة امل�صرية ملبادرة االتفاق
العاملي للأمم املتحدة ( )UNGCحيث ت�سعى القلعة لت�شجيع �شركات وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص امل�صري على دمج وت�أ�صيل معايري اال�ستدامة يف جميع الأعمال وتبني منهج
�إعداد تقارير اال�ستدامة املتفق عليها عامل ًيا.
وعالوة على ذلك �أعلنت �شركة القلعة يف منت�صف عام  2017عن 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 .و�سوف تتيح ع�ضوية
تلك املبادرة فر�صة فريدة لتبادل اخلربات والتجارب مع باقي الأع�ضاء وكذلك امل�ساهمة
الفعالة يف حتديث ممار�سات ومعايري احلوكمة واال�ستدامة البيئية واالجتماعية لدعم
ال�شركات وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة التي متتلك مقومات منو واعدة يف م�صر.
منظمات المجتمع المدني

حتر�ص ال�شركة امل�صرية للتكرير 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.
الهيئات الحكومية

ت�ؤمن �شركة القلعة ب�أهمية املواءمة بني �أهداف التنمية امل�ستدامة التي تتبناها
مع نظريتها التي ت�ضعها 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 ،ت�شمل وزارة
الرتبية والتعليم ووزارة الت�ضامن االجتماعي ووزارة الثقافة.
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نظام الحوكمة

نموذج إدارة شركة القلعة

لجنة المراجعة
فيليب دندس
رئيس لجنة المراجعة

أسامة حافظ
عضو لجنة المراجعة

الشركات التابعة

لجنة اإلدارة

مجدي الدسوقي
عضو لجنة المراجعة

الحوكمة والنزاهة

لجنة األجور والمكافآت

لجنة التمويل
واالستثمار

مجلس اإلدارة

فيليب دندس

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

جنحت �شركة القلعة يف احلفاظ على نظام حوكمة قوي وفعال منذ ن�ش�أتها
من  13عام ،الأمر الذي مكنها من جتاوز خمتلف التحديات الناجتة عن
تقلب الأو�ضاع ال�سوقية� ،إىل جانب دعمها على �إقامة اال�ستثمارات التي تتميز
مبردودها الإيجابي امل�ستدام يف العديد من بلدان املنطقة.

�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.

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 .2016

وعالوة على ذلك 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.

ويغطي 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.
و�إىل جانب اجلهود املبذولة لإ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على نظام احلوكمة� ،سواء
ب�شركة القلعة �أو ا�ستثماراتها التابعة ،حتر�ص ال�شركة بالتوازي مع ذلك على
تر�سيخ جمموعة من املبادئ العامة التي حتكم �آليات التعامل يف �شركة القلعة
وهي مبادئ العدالة واالنفتاح وال�شفافية.
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

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
وجتاوز 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.
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

لجنة المراجعة

لجنة المديرين

شركة القلعة

رئيس لجنة األجور والمكافآت

أسامة حافظ
عضو لجنة األجور والمكافآت

مجدي الدسوقي

اللجنة
التنفيذية

لجنة األجور والحوافز

لجنة المراجعة

لجنة المديرين

عضو لجنة األجور والمكافآت

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
متاما عن �إدارة ال�شركة.
�أع�ضاء م�ستقلني ً
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.
ويقوم فريق املراجعة الداخلية مب�ساعدة ال�شركة على حتقيق �أهدافها
عرب اتباع منهج منتظم لتقييم وحت�سني كفاءة �إدارة املخاطر وعمليات الرقابة
واحلوكمة بغر�ض ابقاء امل�ساهمني على علم بجميع عمليات ال�شركة وتعزيز قدرة
ال�شركة على تعظيم العائد اال�ستثماري للم�ساهمني.
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.
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.
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
والقطاعات والتي ت�شمل الإ�شراف واملتابعة وتوفري الإر�شادات التوجيهية وتقدمي
التو�صيات ،بالإ�ضافة �إىل �إدارة كافة �أعمال املراجعة الداخلية.
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 الت�أ�سي�س داخل ًيا للممار�سات ال�سليمة وا�ستحداث معايري مكافحة الف�ساد
وتوفري برامج التدريب وبناء القدرات لتمكني ال�شركات الأع�ضاء من تطبيق
املعايري والتو�صيات املتفق عليها .وتعك�س هذه اخلطوة مدى التزام �شركة القلعة
بت�سليط ال�ضوء على �أهمية الدور الذي تلعبه م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف تعزيز
معايري النزاهة ومكافحة الف�ساد.
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اإلدارة التنفيذية واللجان التابعة
لجنة التمويل واالستثمار

أعضاء اإلدارة التنفيذية

أحمد هيكل

هشام الخازندار

كريم صادق

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة،
ممث ً
ال عن شركة Citadel Capital
Partners Ltd

الشريك المؤسس والعضو
المتندب ،ممث ً
ال عن شركة
Citadel Capital Partners Ltd

العضو المنتدب لقطاع النقل
والدعم اللوجيستي

أحمد هيكل

معتز فاروق

عبد اهلل اإلبياري

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

رئيس القطاع المالي

عضو منتدب

هشام الخازندار

طارق صالح

كريم صادق

الشريك المؤسس
والعضو المتندب

العضو المنتدب لقطاع
األسمنت واإلنشاءات

العضو المنتدب لقطاع النقل

عالء العفيفي

محمد عبد الاله

عمرو القاضي

العضو المنتدب لقطاع التعدين

عضو منتدب

رئيس عالقات المستثمرين
وإدارة المخاطر

معتز فاروق

عضو مجلس اإلدارة ،ممث ً
ال عن شركة
Citadel Capital Partners Ltd

اللجنة اإلدارية
جتتمع جلنة الإدارة ب�صورة ربع �سنوية �أو كلما اقت�ضت احلاجة .وتتمثل مهام اللجنة يف مراجعة وتعديل واعتماد الأداء املايل واال�سرتاتيجية العامة لل�شركات التابعة.
وترحب ال�شركة بح�ضور �أع�ضاء جلنة التمويل واال�ستثمار.

األعضاء غير التنفيذيين
مجدي الدسوقي

أسامة حافظ
عضو مجلس اإلدارة،
ممثال عن شركة العليان

فيليب دندس

عضو مجلس اإلدارة ،ممث ً
ال عن شركة
Citadel Capital Partners Ltd

منى مكرم عبيد

عضو مجلس اإلدارة

دينا حسن شريف
عضو مجلس اإلدارة

*

* ان�ضما ملجل�س الإدارة خالل عام 2017

*

عضو مجلس إدارة

يضم مجلس إدارة القلعة خمسة
أعضاء غير تنفيذيين يتم تسميتهم
من جانب مساهمي الشركة ،وتتضمن
أولوياته المتابعة الحثيثة لمستجدات
الشركة وتوجيه دفتها من خالل
الدراية والفهم الواسع بطبيعة
األسواق اإلقليمية.

أحمد هيكل

معتز فاروق

هشام الخازندار

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

رئيس القطاع المالي

الشريك المؤسس والعضو المتندب

طارق صالح

كريم صادق

عالء العفيفي

العضو المنتدب لقطاع
األسمنت واإلنشاءات

العضو المنتدب لقطاع النقل

العضو المنتدب لقطاع التعدين

عبد اهلل اإلبياري
عضو منتدب
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لجنة المديرين
تجتمع لجنة المديرين بصفة ربع سنوية ،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.

رؤوف توفيق

أحمد عبد الستار

رامي برسوم

حازم دكروري

عضو منتدب

رئيس قطاع المعلومات

رئيس إدارة نظم المعلومات

رئيس العالقات الحكومية

أحمد هيكل

هشام الخازندار

كريم صادق

محمد عبدالاله

غادة حمودة

طارق حسن

عمرو القاضي

ياسمين الغرباوي

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

الشريك المؤسس والعضو
المنتدب

العضو المنتدب لقطاع النقل

عضو منتدب

رئيس قطاع التسويق واالتصاالت

رئيس القطاع القانوني

رئيس عالقات المستثمرين
وإدارة المخاطر

المستشار العام

عبد اهلل اإلبياري

عالء الفص

أحمد الشرقاوي

مصطفى سويلم

شادي رفائيل

إيهاب رزق

محسن منصور

عضو منتدب

عضو منتدب

عضو منتدب

عضو منتدب

رئيس إدارة المراجعة الداخلية

رئيس قطاع الموارد البشرية

مدير تنفيذي
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*
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الشركة المصرية للتكرير
مع اكتماله بأكثر من  ،%94سيعمل مشروع المصرية للتكرير على تقديم أحد البدائل العملية لالستيراد
وتعزيز منظومة أمن الطاقة ،مع المساهمة في دفع عجلة التنمية االقتصادية وتحسين األداء البيئي في
مصر من خالل توفير منتجات الوقود النظيف

%94.1

معدل استكمال المشروع
فى مايو 2017

تعمل ال�شركة امل�صرية للتكرير على �إن�شاء معمل
تكرير متطور يف منطقة القاهرة الكربى بتكلفة
ا�ستثمارية تبلغ  3.7مليار 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 � 93ألف 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
 2012بتوفري 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  ،2012من خالل
املقاول العام حتالف �شركتي & GS Engineering
 Construction Corpو.Mitsui & Co Ltd

و�ستقوم ال�شركة امل�صرية للتكرير ب�إنتاج 4.2
مليون طن �سنو ًيا من املنتجات البرتولية عالية
اجلودة والقيمة ،ت�شمل  2.3مليون طن من وقود
ال�سوالر املطابق ملوا�صفات اجلودة ا لأوروبية Euro
 – Vمبا يعادل �أكرث من ن�صف 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 �شراء
عاما ،مع احل�صول على
بالأ�سعار العاملية ملدة ً 25
كافة مدخالت الإنتاج 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.

%29.1

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت
في مصر

%60-50

انخفاض واردات السوالر في مصر

2.5

مليار دوالر

حزمة القروض لمشروع المصرية
للتكرير

1.2

موقع م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير مب�سطرد

التطورات المالية والتشغيلية

• %94.1معدل تنفيذ الأعمال الإن�شائية خالل مايو  ،2017متهيدً ا لبدء الإنتاج
خالل عام .2018
•�إمتام تركيبات املعدات الثقيلة يف موقع امل�شروع.

•�إمتام تركيبات �شبكة الأنابيب الغائرة واملوا�سري العلوية امل�صنعة حمل ًيا.
•�إمتام تنفيذ جميع الأعمال امليكانيكية.

•من املتوقع حتقيق �أرباح ت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك بقيمة  500مليون دوالر تقري ًبا خالل العام الت�شغيلي الأول.

مليار دوالر

إجمالي االستثمارات الرأسمالية
بالمشروع

4.2

مليون طن

حجم اإلنتاج السنوي من منتجات الوقود عالية
الجودة والقيمة

اإلدارة التنفيذية

ملكية شركة القلعة

النطاق الجغرافي

حممد �سعد
الع�ضو املنتدب

% 18

م�صر

2.3

مليون طن

حجم اإلنتاج السنوي من وقود السوالر المطابق لمواصفات
الجودة األوروبية Euro V

9-8

أالف

فرص العمل أثناء مراحل اإلنشاء ،مع خلق 700
وظيفة دائمة عند افتتاح المشروع
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شركة طاقة عربية
انعكاسا لحرصنا على تطوير مشروعات البنية األساسية والطاقة باعتبارها الركيزة
تمثل طاقة عربية
ً
األساسية في دفع عجلة نمو االقتصاد الوطني وتحسين حياة الماليين من المواطنين

46

عدد محطات الوقود ( 7محطات غاز
طبيعي ،و 39محطة بنزين)

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 بخربة تربو
عاما يف تطوير وت�شغيل �شبكات البنية الأ�سا�سية
على ً 18
لقطاع 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.

826,1

ألف

عدد عمالء قطاع توزيع الغاز
الطبيعي

3.6

مليار متر مكعب

تقدم طاقة عربية خدماتها من خالل ثالثة قطاعات تشغيلية:

معدالت توزيع الغاز الطبيعي

%38

معدل نمو اإليرادات مقابل عام 2015

اإلدارة التنفيذية

ملكية شركة القلعة

النطاق الجغرافي

خالد �أبو بكر
رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي

%62.5

م�صر ،ليبيا ،الأردن ،قطر ،الإمارات

باكينام كفايف
الرئي�س التنفيذي

جنح قطاع ت�سويق وتوزيع املنتجات البرتولية يف التحول �إىل
�أكرب القطاعات امل�ساهمة بربحية �شركة طاقة عربية خالل عام
 ،2016مدعو ًما بنمو عدد حمطات اخلدمة �إىل  46حمطة

اإلنشاءات وتوزيع الغاز الطبيعي للمشروعات السكنية
والتجارية والصناعية

تعد طاقة عربية من كربى �شركات توزيع الغاز الطبيعي يف م�صر ،حيث متتلك
امتيازات طويلة الأجل تغطي  11حمافظة م�صرية وتقوم بتوفري  3.6مليار مرت
مكعب من الغاز الطبيعي ل�شبكة عمالء هائلة تربو على � 826ألف 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

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  2000عميل 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.
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 ،تركي ًزا 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 الإيرادات خالل العام.
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احتلت طاقة عربية �صدارة �إيرادات �شركة القلعة حيث بلغت م�ساهمتها  %41من
�إجمايل �إيرادات القلعة خالل عام  .2016وقد بلغت �إيرادات طاقة عربية  3.2مليار
جنيه ،وهو منو �سنوي مبعدل  ،%38و�صاحب ذلك منو الأرباح الت�شغيلية مبعدل %11
لتبلغ  277مليون جنيه خالل نف�س الفرتة .وخالل الربع الأخري منفردًا حققت ال�شركة
نتائج مالية وت�شغيلية قوية حيث ت�ضاعفت �إيرادات ال�شركة لتبلغ  1.2مليار جنيه
مقارنة بالعام ال�سابق.

وارتفعت �إيرادات قطاع الغاز الطبيعي مبعدل �سنوي  %22لتبلغ  622.3مليون جنيه
خالل عام  ،2016وبلغت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك  117.9مليون جنيه ،بن�سبة منو  %10خالل نف�س الفرتة .ويعك�س ذلك
منو قاعدة العمالء ال�صناعيني يف قطاع الأ�سمدة وبالتايل زيادة معدالت التوزيع
لتبلغ  3.6مليار مرت مكعب خالل عام  ،2016وهو منو بن�سبة  .%17وبلغ �إجمايل عدد
املن�ش�آت ال�سكنية التي قامت طاقة عربية بربطها ب�شبكة الغاز الطبيعي � 826.1ألف
من�ش�أة ،وهو ما مينح ال�شركة ح�صة �سوقية قدرها  %14تقري ًبا يف ال�سوق امل�صري.

وقد احتل ن�شاط ت�سويق وتوزيع املنتجات البرتولية �صدارة �إيرادات �شركة طاقة
عربية على مدار عام  ،2016حيث بلغت م�ساهمته  1.7مليار جنيه تقري ًبا ،وهو منو
�سنوي مبعدل  ،%31مع منو الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك مبعدل �سنوي  %42لتبلغ  58.5مليون جنيه خالل نف�س الفرتة .ويعك�س
ذلك ارتفاع حجم املبيعات ب�صفة عامة ،حيث ارتفعت مبيعات البنزين وال�سوالر
مبعدل  %23لت�سجل  805مليون لرت ،وارتفعت مبيعات زيوت الت�شحيم مبعدل %26
لتبلغ  4353طن خالل نف�س الفرتة.

وارتفعت �إيرادات قطاع الكهرباء بن�سبة  %4لتبلغ  532.1مليون جنيه خالل عام
 ،2016غري �أن هذا التح�سن مل يثمر عن منو الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب
والفوائد والإهالك واال�ستهالك التي تراجعت مبعدل �سنوي  %21لتبلغ  91.4مليون
جنيه ،نظ ًرا لت�أثر م�شروعات ال�شركة بتباط�ؤ القطاع ال�سياحي ،وال�سيما يف منطقة
نبق بجنوب �سيناء ،مما �أ�سفر عن تراجع معدالت التوليد والتوزيع بن�سبة .%28
وتعكف ال�شركة حال ًيا على درا�سة الفر�ص اجلديدة لتنويع م�صادر الدخل عرب
التو�سع بقطاعات ت�شغيلية جديدة �سع ًيا لتاليف تداعيات ا�ستمرار ذلك التباط�ؤ
خالل الفرتة القادمة.

التطورات المالية

طاقة عربية هي �أكرب �شركة تابعة للقطاع اخلا�ص امل�صري يف
م�شروعات الطاقة الكهربائية

المستجدات التشغيلية

•قامت طاقة عربية بافتتاح  4حمطات جديدة لتزويد ال�سيارات بالوقود
لي�صل عدد املحطات التابعة لل�شركة  46حمطة خالل عام  .2016وتعتزم
ال�شركة ت�شغيل  7حمطات �إ�ضافية خالل عام .2017
•�أو�شكت ال�شركة على االنتهاء من درا�سات التخطيط اخلا�صة ب�إن�شاء حمطة
خدمة جديدة يف ميناء الإ�سكندرية.
•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.
•بلغت ال�شركة املراحل النهائية لإن�شاء حمطتي طاقة �شم�سية بقدرة 50
ميجاوات للمحطة الواحدة وبتكلفة �إجمالية  150مليون دوالر.

647.2

11

150

مليون دوالر

عدد المحافظات المصرية التي تعمل بها طاقة عربية

استثمارات الشركة في مشروعات الطاقة الشمسية

اإليرادات (مليون جنيه )

األرباح التشغيلية (مليون جنيه )

مليون كيلو وات/ساعة

3,214.5

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

2,331.8

%11

249.4

معدل نمو األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
واإلهالك

805.5

277.0

مليون لتر

توزيع المنتجات البترولية

2015

2016

2015

2016
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توازن

تعد �إيكارو �شركة رائدة يف توريد بدائل الطاقة و ال�سماد
الع�ضوي والوقود ال�صلب امل�شتق من املخلفات الزراعية يف
ال�سوق امل�صري

تتخصص توازن في تدوير المخلفات وتحويلها إلى وقود بديل صديق للبيئة ،إيما ًنا منها بأهمية المساهمة
في تحقيق النمو المستدام بالسوق المصري.

التطورات المالية

بلغت�إيرادات�شركةتوازن 184.4مليونجنيهخاللعام،2016وهوانخفا�ض�سنويمبعدل
 %14نظ ًرا لغياب الأرباح غري املتكررة التي حققتها �شركة �إيكارو خالل الربع الأخري من عام
 2015وغياب التعاقدات اجلديدة عن �شركة �إنتاج خالل عام  ،2016وبالتايل انخف�ضت
الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك مبعدل �سنوي %20
لتبلغ 24.2مليون جنيه خالل نف�س الفرتة.

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

شركة إيكارو

تتخ�ص�ص �شركة �إيكارو يف جمع ونقل ومعاجلة املخلفات
الزراعية ،حيث احتلت ال�شركة مكانة رائدة يف �أن�شطة
�إنتاج بدائل الطاقة ( )Biomassوتوريد الوقود البديل
امل�شتق من املخلفات ( )RDFلتغذية 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.
مجموعة إنتاج

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 تقوم
ال�شركة حاليا بتقدمي خدمات اال�ست�شارة لأكرث من 76
م�شروعا لتدوير املخلفات يف م�صر.
ً

82,3

ألف طن

120,3

ألف طن

إجمالي توريدات الوقود المشتق من
المخلفات ( )RDFخالل 2016

إجمالي توريدات بدائل الطاقة
المشتقة من المخلفات ()Biomass
خالل 2016

بلغت �إيرادات �شركة �إيكارو  175مليون جنيه خالل عام  ،2016وهو ارتفاع طفيف
بن�سبة  ،%3نظ ًرا لغياب الأرباح غري املتكررة املحققة خالل الربع الأخري من عام
 .2015ويف حالة ا�ستبعاد ت�أثري الأرباح غري املتكررة ،كانت �إيرادات ال�شركة
�سرتتفع مبعدل �سنوي  %10خالل عام  .2016ويعك�س ذلك ت�ضاعف �إيرادات
ن�شاط �إنتاج الوقود البديل امل�شتق من املخلفات ( )RDFعلى خلفية زيادة الإنتاج
مبعدل  %75ليبلغ � 82ألف طن خالل عام  ،2016ف�ضلاً عن زيادة �أتعاب جمع
ومعاجلة خملفات املدن ( )MSWلتبلغ  49.9مليون جنيه بف�ضل منو الن�شاط
وزيادة الر�سوم التي تتقا�ضاها ال�شركة �سع ًيا لتعوي�ض الرتاجع البالغ  %9يف بيع
بدائل الطاقة امل�شتقة من املخلفات الزراعية ( )Biomasلتبلغ � 120ألف طن
خالل عام  2016بعد توقف الن�شاط لدى �أحد �أكرب عمالء ال�شركة .وبناء على ذلك

اإليرادات (مليون جنيه)

�شهدت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك
ً
انخفا�ضا �سنو ًيا  %31خالل عام .2016
ومن ناحية �أخرى بلغت �إيرادات جمموعة �إنتاج 13.9مليون جنيه خالل عام
 ،2016وهو تراجع �سنوي مبعدل  %74نظ ًرا لرتاجع �أعمال ال�شركة خالل عام
 ،2016حيث اقت�صرت �أن�شطتها على ا�ستكمال بع�ض �أعمال �إعادة الت�أهيل املتبقية
وتوريد معدات بقيمة  4مليون جنيه فقط ل�شركة �إيكارو ،مقابل التعاقد على عدة
م�شروعات كبرية خالل عام  2015من بينها م�شروع ت�صميم و�إن�شاء مدفن �صحي
للمخلفات يف �سلطنة عمان �إىل جانب تنفيذ �أعمال �إعادة الت�أهيل والتجديد
بالعديد من م�شروعات تدوير املخلفات يف �إفريقيا.
المستجدات التشغيلية

•مع النمو املطرد مبعدالت ا�ستهالك الطاقة يف م�صر� ،أ�صبحت ال�صناعات
كثيفة اال�ستهالك ،وخا�صة م�صانع الأ�سمنت� ،أكرث �إقبا ًال على م�صادر
الطاقة البديلة مثل الفحم والوقود امل�شتق من املخلفات ( .)RDFوقد
قامت �شركة �إيكارو بزيادة حجم �إنتاج الوقود امل�شتق من املخلفات ملواكبة
النمو املتزايد يف معدالت الطلب.

األرباح التشغيلية (مليون جنيه)

215.7
184.8

اإلدارة التنفيذية

ملكية شركة القلعة

النطاق الجغرافي

ه�شام �شريف
الرئي�س التنفيذي

%68.1

م�صر ،عمان ،اثيوبيا ،ال�سودان ،الأردن،
قطر ،الإمارات
2015

2016

30.1

2015

24.2

2016

� 46شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2016
القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

نايل لوجيستيكس
تتخصص نايل لوجيستيكس في تقديم حلول وخدمات النقل النهري المتميزة بكفاءة
استهالك الوقود وبالتالي تساهم في تقليص البصمة البيئية لحركة نقل البضائع

بد�أت القلعة ا�ستثماراتها ب�شركة نايل لوجي�ستيك�س خالل عام � 2006سع ً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 .وت�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 ،بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة نقل احلاويات بقناة اخلدمات املالحية التابعة
لقناة ال�سوي�س ،ف�ض ًال عن خدمات النقل النهري لنقل الب�ضائع بطول املجرى
املالحي لنهر النيل .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.

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.
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.

�أن�شطة تفريغ �إحدى البارجات التابعة ل�شركة نايل
لوجي�ستيك�س يف نهر النيل

ثالث شركات تابعة توفر من خاللها نايل لوجيستيكس
باقة متكاملة من خدمات النقل التنافسية
شركة نايل كارجو

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 ،وحتديدً ا
موانئ الإ�سكندرية وال�سوي�س ودمياط.

اإلدارة التنفيذية

ملكية شركة القلعة

النطاق الجغرافي

اللواء ماجد فرج
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة نايل
كارجو وال�شركة الوطنية القاب�ضة
لو�سائل النقل يف م�صر ،و�شركة
جنوب ال�سودان للنقل النهري

%67.6

م�صر ،جنوب ال�سودان
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التطورات المالية

ارتفعت �إيرادات �شركة نايل لوجي�ستيك�س مبعدل �سنوي  %34لتبلغ  100.7مليون
جنيه خالل عام  ،2016وارتفعت �أي�ضا مبعدل  %76لتبلغ  35.4مليون جنيه خالل
الربع الأخري منفردًا .ويرجع التح�سن امللحوظ يف �إيرادات ال�شركة �إىل قدرتها على
مترير زيادات الأ�سعار يف جميع �أن�شطة ال�شركة ،مبا يف ذلك �أ�سعار خدمات م�ستودع
احلاويات اجلديد و�أن�شطة التحميل والتفريغ ون�شاط نقل احلاويات يف ميناء بور�سعيد.

الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك ،حيث تكبدت ال�شركة
خ�سائر ت�شغيلية مببلغ  17.5مليون جنيه خالل عام  ،2016وذلك على خلفية ا�ستبعاد
ح�صة نايل لوجي�ستيك�س من �أرباح �شركة �أ�سطول للنقل الربي بعد �إمتام التخارج
منها خالل الربع الأخري� ،إال �أن عملية التخارج املذكورة قد �أثمرت عن حتقيق �أرباح
ر�أ�سمالية بقيمة  17مليون جنيه تقري ًبا.

وقد جنحت نايل لوجي�ستيك�س يف جتاوز حالة التباط�ؤ التي �شهدتها الأ�سواق على
خلفية نق�ص العملة الأجنبية و�أثرها على حركة الواردات يف م�صر خالل الفرتة
املا�ضية ،حيث ر�صدت ال�شركة ارتفاع حجم �أن�شطة التحميل والتفريغ مبعدل %9.4
ليبلغ � 870ألف طن خالل عام  ،2016وذلك بف�ضل ا�ستئناف العمل يف ميناء النوبارية
بالإ�سكندرية بعد توقف دام عدة �أ�شهر ا�ستعدادًا لت�شغيل م�ستودع احلاويات اجلديد
يف �أغ�سط�س  .2016ومل ينعك�س التح�سن امللحوظ يف �إيرادات ال�شركة على الأرباح

ومن جهة �أخرى ت�أثر ن�شاط نقل احلاويات يف ميناء بور�سعيد بتباط�ؤ حركة
الواردات منذ بداية عام  ،2016حيث انخف�ض عدد احلاويات املنقولة بن�سبة %43
ليبلغ  16,280حاوية خالل عام  ،2016رغم حتقيق زيادة قيا�سية خالل �شهر يناير
منفردًا ( 4335حاوية) .جدير بالذكر �أن ن�شاط نقل احلاويات جنح يف التعايف
�إىل م�ستوياته ال�سابقة لي�صل املتو�سط ال�شهري لعدد احلاويات املنقولة �إىل 2000
حاوية منذ بداية عام .2017

870

�أن�شطة نقل احلاويات ب�شركة نايل لوجي�ستيك�س متثل معيا ًرا
يحتذى به يف تعظيم معدالت الكفاءة

ألف طن

16,3

ألف حاوية

إجمالي حمولة نشاط التحميل والتفريغ خالل 2016

عدد الحاويات المنقولة بين مينائي بورسعيد وشرق
التفريعة خالل 2016

اإليرادات (مليون جنيه)

الخسائر التشغيلية (مليون جنيه)

100.7
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  .2016وقد جنح امل�ستودع يف تعزيز النتائج
املالية لل�شركة ،حيث ت�ضاعفت م�ساهمته من � 631ألف جنيه خالل �شهر واحد
فقط خالل الربع الثالث �إىل حوايل  3مليون جنيه خالل الربع الأخري من عام
.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.

75.2
2015

2016

•بلغت �إيرادات �شركة جنوب ال�سودان للنقل النهري  1.7مليون دوالر حيث
جنحت ال�شركة يف �إمتام ثالث رحالت نهرية رغم التحديات الت�شغيلية التي
تواجه امل�شروع على خلفية اال�ضطرابات ال�سيا�سية وتدهور الأو�ضاع الداخلية
بجنوب ال�سودان

2015

2016

16.0

17.5
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شركة أسكوم
أسكوم هي شركة رائدة في قطاع التعدين على الساحة اإلقليمية ،حيث تتنوع أنشطتها بين إدارة
المحاجر وإنتاج كربونات الكالسيوم والخامات الصناعية المستخدمة في تطبيقات العزل الحراري باإلضافة
إلى أنشطة استكشاف وإنتاج المعادن الثمينة

�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 مبا يف ذلك 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.
تضم شركة أسكوم أربع شركات تابعة
لتغطية مجموعة متنوعة من األنشطة

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 .2014وتقوم
ال�شركة بت�صدير �إنتاجها �إىل �أ�سواق �آ�سيا ودول
جمل�س التعاون اخلليجي و�أفريقيا.

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
بتوفري �أكرث من  30مليون طن �سنو ًيا من املواد اخلام
التي حتتاجها �شركات وم�صانع الأ�سمنت ،من خالل
�أن�شطة �إدارة املحاجر يف م�صر وال�سودان.
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 .وبعد �أن �أثمرت �أعمال احلفر واال�ستك�شاف
يف امتياز �أ�سو�سا ب�أثيوبيا عن حتقيق نتائج
واعدة ،تركز �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.

جال�س روك للمواد العازلة هي �شركة رائدة يف �إنتاج ال�صوف
ال�صخري والزجاجي ال�ستخدامهم يف تطبيقات التنقية
وعزل ال�صوت واحلرارة

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 .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 .وتقوم ال�شركة
بت�صدير منتجاتها �إىل عدد من الأ�سواق الرئي�سية يف
�أوروبا و�شمال �أفريقيا وجمل�س التعاون اخلليجي وتركيا.

اإلدارة التنفيذية

ملكية شركة القلعة

النطاق الجغرافي

فايز جري�س
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

%54.7

م�صر ،اجلزائر ،ال�سودان ،اثيوبيا،
ال�سعودية ،الإمارات ،عمان ،ال�سنغال
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بلغت �إيرادات �شركة �أ�سكوم  746.1مليون جنيه خالل عام  ،2016وهو منو
�سنوي مبعدل  ،%6وبلغت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد
والإهالك واال�ستهالك  39.8مليون جنيه ،وهو انخفا�ض بن�سبة  %23خالل
نف�س الفرتة نتيجة تراجع م�ساهمة ن�شاط �إدارة املحاجر يف م�صر .وخالل
الربع الأخري منفر ًدا بلغت �إيرادات �أ�سكوم  252.5مليون جنيه ،وهو ارتفاع
�سنوي مبعدل .%54

حققت �شركة جال�س روك للمواد العازلة نتائج مالية وت�شغيلية قوية خالل عام 2016
على خلفية ارتفاع مبيعات الت�صدير ب�سبب حت�سن القدرة التناف�سية لل�شركة ،وحتديدً ا
بعد تعومي اجلنيه ،وتر�سيخ مكانتها كبديل حملي لت�صنيع املنتجات امل�ستوردة .فقد
بلغت �إيرادات ال�شركة  5.9مليون دوالر وهو منو �سنوي مبعدل  %22مما �ساهم يف
تقلي�ص اخل�سائر الت�شغيلية �إىل مليون دوالر مقابل  1.6مليون دوالر خالل عام .2015
وبلغ حجم املبيعات � 6.2ألف طن خالل عام  ،2016وهو منو �سنوي مبعدل  %36نتيجة
ارتفاع الطاقة الت�شغيلية وتعزيز الأداء البيعي ب�صفة عامة.

بلغت �إيرادات �شركة �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات  19.1مليون دوالر
خالل عام  ،2016وهو منو �سنوي مبعدل  ،%3بينما بلغت الأرباح الت�شغيلية
 4.2مليون دوالر ،وهو منو �سنوي مبعدل  %92خالل نف�س الفرتة بف�ضل املردود
الإيجابي لتعومي اجلنيه ،حيث تقوم ال�شركة بت�صدير غالبية �إنتاجها وبالتايل
ت�سجل الإيرادات بالعملة الأجنبية مع كون التكاليف باجلنيه امل�صري .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن مبيعات �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات ارتفعت مبعدل
�سنوي  %12لتبلغ � 277ألف طن خالل عام  ،2016وهو ما يرجع ب�صفة رئي�سية
�إىل منو ال�صادرات �إىل �أ�سواق جمل�س التعاون اخلليجي وجنوب �أفريقيا.

ً
انخفا�ضا �سنو ًيا مبعدل  %6لتبلغ 375
و�شهدت �إيرادات ن�شاط �إدارة املحاجر يف م�صر
مليون جنيه خالل عام  ،2016وذلك رغم ارتفاع حجم املبيعات بن�سبة  %4لتبلغ 31.5
مليون طن خالل نف�س الفرتة ،عل ًما ب�أن ذلك الرتاجع يعك�س انتهاء فرتة التعاقد مع
�أحد �أكرب امل�شروعات و�أكرثها ربحية خالل عام  .2015وعلى هذه اخللفية تراجعت
الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك لتبلغ 14.2
مليون جنيه ،وهو انخفا�ض �سنوي بن�سبة  .%45ونتيجة ال�ضغوط الت�ضخمية التي
خيمت على امل�شهد االقت�صادي ب�سبب تعومي اجلنيه ،بد�أت �شركة �أ�سكوم يف مراجعة
عقود �إدارة املحاجر للحفاظ على م�ستويات الربحية.

التطورات المالية

6.2

�أ�سكوم هي �أكرب �شركة متخ�ص�صة يف �إدارة املحاجر مبنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
المستجدات التشغيلية

•تعكف �شركة �أ�سكوم 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 امتياز �أ�سو�سا بغرب اثيوبيا.
•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 امليزة التناف�سية التي حتظى بها موارد ال�شركة .كما
قامت ال�شركة بتعزيز م�ستويات الكفاءة الت�شغيلية على �صعيد عمليات التوزيع
وخطوط الإنتاج.

ألف طن

31.5

مليون طن

حجم مبيعات شركة جالس روك خالل 2016

حجم مبيعات نشاط إدارة المحاجر في مصر خالل 2016

اإليرادات (مليون جنيه)

األرباح التشغيلية (مليون جنيه)

746.1
•حققت �شركة جال�س روك للمواد العازلة نتائج مالية وت�شغيلية قوية خالل عام
 2016على خلفية ارتفاع مبيعات الت�صدير يف �ضوء حت�سن القدرة التناف�سية
لل�شركة بعد تعومي اجلنيه .بالإ�ضافة �إىل ذلك جنحت ال�شركة يف تر�سيخ
مكانتها كبديل حملي لت�صنيع املنتجات امل�ستوردة.

277

702.3

51.8

39.8

ألف طن

حجم مبيعات أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات

2015

2016

2015

2016
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مجموعة أسيك
القابضة
مجموعة أسيك القابضة هي الشركة الرائدة في االستثمار بمشروعات إنتاج األسمنت واإلنشاءات واإلدارة
الهندسية والخدمات االستشارية في أسواق مصر والمنطقة

�صرحا متكام ًال يف
متثل جمموعة �أ�سيك القاب�ضة
ً
م�شروعات الأ�سمنت والهند�سة والإن�شاءات ب�أ�سواق
القارة الأفريقية ومنطقة ال�شرق الأو�سط ،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  1975يف
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 .ويف  ،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 60
مليون دوالر �أمريكي.

تقوم �شركة �أر�سكو التابعة ملجموعة �أ�سيك القاب�ضة يف قطاع
الإن�شاءات واملقاوالت بتقدمي خدمات الهند�سة وامل�شرتيات
والإن�شاءات ملجموعة وا�سعة من امل�شروعات ال�صناعية

صناعة األسمنت
أسيك لألسمنت

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 بالتخارج
من ا�ستثماراتها يف ال�شركات املحلية املتخ�ص�صة
يف �صناعة الأ�سمنت واخلر�سانة اجلاهزة وكذلك
بيع ح�صتها البالغة  %37يف �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

تعد �شركة �أ�سيك للتحكم الآيل من ال�شركات
املتخ�ص�صة يف توريد وتركيب �أنظمة الطاقة الكهربائية
اإلدارة التنفيذية

ملكية شركة القلعة

النطاق الجغرافي

طارق اجلمال
الرئي�س التنفيذي

%69.2

م�صر ،ال�سودان ،اجلزائر

%25

والتحكم الآيل للم�شروعات ال�صناعية ب�أ�سواق �أفريقيا
وال�شرق الأو�سط 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 .وقد قامت ال�شركة بتنويع حمفظة
�أن�شطتها لت�شمل جماالت معاجلة املياه وم�شروعات
البرتول والغاز الطبيعي وكذلك حمطات توليد الطاقة
الكهربائية .وحتظى ال�شركة مبكانة مرموقة منذ
عاما باعتبارها االختيار الأمثل لكربى
ن�ش�أتها قبل ً 15
�شركات الأ�سمنت العاملية ،ومنها �شركات Lafarge
و Italcementiو Titanو Cemexو.Cimpor
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

معدل النمو السنوي بإيرادات مجموعة أسيك القابضة

الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وتقوم ال�شركة حال ًيا ب�إدارة 8
م�صانع �أ�سمنت تبلغ طاقتها الإنتاجية  13.5مليون طن
�سنويا يف ال�سوق امل�صري.
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 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.

%38

معدل النمو السنوي بإيرادات شركة أسيك لألسمنت
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التطورات المالية

بلغت �إيرادات جمموعة �أ�سيك القاب�ضة  2.6مليار
جنيه خالل عام  ،2016وهو منو �سنوي مبعدل %25
بف�ضل حت�سن املبيعات يف م�صنع �أ�سمنت التكامل
بال�سودان و�شركة �أ�سيك للهند�سة ،غري �أن الأرباح
الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك انخف�ضت مبعدل �سنوي  %12لتبلغ 254.2
مليون جنيه خالل نف�س الفرتة .ويرجع انخفا�ض
الأرباح الت�شغيلية �إىل ارتفاع تكاليف �أعمال ال�صيانة
والعمليات ال�صناعية يف م�صنعي �أ�سمنت التكامل
بال�سودان وزهانة باجلزائر.
شركة أسيك لألسمنت

م�صنع �أ�سمنت التكامل بال�سودان

بلغت �إيرادات �شركة �أ�سيك للأ�سمنت  1.135مليار
جنيه خالل عام  ،2016وهو منو �سنوي مبعدل %38
بف�ضل حت�سن املبيعات يف م�صنعي التكامل وزهانة
للأ�سمنت ،غري �أن الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم
ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك تراجعت
مبعدل �سنوي  %22لتبلغ  117.5مليون جنيه خالل نف�س
الفرتة نظ ًرا الرتفاع تكاليف �أعمال ال�صيانة والعمليات
ال�صناعية يف م�صنع التكامل وزهانة للأ�سمنت .وخالل
الربع الأخري منفردًا بلغت �إيرادات ال�شركة 340.7
مليون جنيه مبعدل منو �سنوي  .%56جتدر الإ�شارة �إىل
�أن الإدارة قامت با�ستبعاد نتائج �شركات �أ�سيك املنيا
و�أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة وم�صر للأ�سمنت – قنا من
نتائج عام  2015لتي�سري قيا�س الأداء املايل والت�شغيلي
ل�شركة �أ�سيك للأ�سمنت مقابل العام املا�ضي وذلك يف
�ضوء قيام �شركة القلعة ب�إمتام عمليات التخارج من
تلك ال�شركات خالل الن�صف الثاين من عام .2015
بلغت �إيرادات م�صنع �أ�سمنت التكامل  1.1مليار جنيه
خالل عام  ،2016وهو منو �سنوي مبعدل  %14على

المستجدات التشغيلية

ملمو�سا يف �إن�شاء طاحونة الفحم �سع ًيا
تقدما
•�أحرز م�صنع �أ�سمنت التكامل ً
ً
لت�شغليها خالل الن�صف الثاين من عام  2018وبالتايل �إمكانية تغذية امل�صنع
كل ًيا بالفحم والكوك.
•قامت ال�شركة خالل يناير  2017بت�أمني حزمة متويلية بقيمة  315مليون يورو
– متثل حوايل  %90من �إجمايل تكلفة خط الإنتاج اجلديد يف م�صنع زهانة
بقيمة  350مليون يورو تقري ًبا ،على �أن تقوم �شركة �أ�سيك للأ�سمنت بتقدمي
تعهدات ر�أ�سمالية بقيمة  10.5مليون يورو.
•�أثمرت ا�سرتاتيجية التو�سع التي تتبناها �شركة �أ�سيك للهند�سة عن زيادة
قاعدة عمالء ال�شركة يف الأ�سواق العاملية وهو ما انعك�س يف ارتفاع م�ساهمة
م�شروعات ال�شركة خارج م�صر من جممل الربح خالل عام .2016
•ارتفع �إجمايل امل�شروعات املتعاقد عليها ل�شركة �أر�سكو مبعدل �سنوي  %5لتبلغ
 445.5مليون جنيه بنهاية عام  2016وذلك يف �ضوء التعاقد على م�شروعات
جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية  175مليون جنيه تقري ًبا.

1,74

مليون طن

إجمالي مبيعات األسمنت في مصانع أسيك لألسمنت

خلفية ارتفاع حجم املبيعات بن�سبة  %7لتبلغ � 815ألف
طن خالل نف�س الفرتة .وقد تراجعت الأرباح الت�شغيلية
قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك
بن�سبة  %40لتبلغ  132.6مليون جنيه خالل عام 2016
على خلفية ا�ضطراب �إمدادات الوقود �إىل جانب
التوقف املتكرر خلطوط الإنتاج على مدار العام نظ ًرا
لنق�ص قطع الغيار بال�سوق املحلي ،وهو ما حال دون
حتقيق معدالت الكفاءة الت�شغيلية امل�ستهدفة �أو تنمية
احل�صة ال�سوقية مل�صنع التكامل من مبيعات الأ�سمنت
يف ال�سوق ال�سوداين الواعد .وتتطلع ال�شركة �إىل زيادة
حجم الإنتاج امل�ستهدف �إىل ما يقرب من مليون طن
خالل عام  ،2017وذلك على اعتبار عدم وقوع �أية
م�شكالت فنية كبرية وعدم تكرار �أزمة نق�ص الوقود.
ارتفعت �إيرادات م�صنع زهانة للأ�سمنت �إىل 504.1
مليون جنيه خالل عام  ،2016وهو منو �سنوي مبعدل %2
رغم توقف الن�شاط الإنتاجي لإجراء �أعمال ال�صيانة
والرتميمات خالل �شهر �أبريل  2016بالإ�ضافة �إىل
ت�أثري تكرار الأعطال الفنية على مدار العام املا�ضي.
وارتفع حجم املبيعات مبعدل �سنوي  %5ليبلغ 930
�ألف طن خالل عام  .2016وجتدر الإ�شارة �إىل ت�أثر
ربحية امل�صنع من ارتفاع تكاليف الإنتاج وم�صروفات
العمليات ال�صناعية يف ظل تكرار امل�شكالت الفنية
خالل عام  ،2016حيث بلغت الأرباح الت�شغيلية قبل
خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك
 156.4مليون جنيه وهو انخفا�ض �سنوي مبعدل %30
خالل عام .2016
شركة أسيك للهندسة

بلغت الطاقة الإجمالية مل�صانع الأ�سمنت التي تديرها
�شركة �أ�سيك للهند�سة  11.6مليون طن �سنو ًيا

اإليرادات (مليون جنيه)

يف ال�سوق امل�صري ،وهو انخفا�ض �سنوي مبعدل
 %3خالل عام  2016نظ ًرا لتوقف خطوط الإنتاج
باثنني من امل�شروعات التي تديرها ال�شركة على
خلفية تكرار الأعطال الفنية م�صحو ًبا بامل�شكالت
اللوج�ستية وتردي الأو�ضاع الأمنية يف �شبه جزيرة
�سيناء .ورغم ذلك جنحت ال�شركة يف تعوي�ض تراجع
حجم الإنتاج من خالل زيادة �أتعاب الإدارة بواقع
 ،%8وبالتايل ارتفعت الإيرادات مبعدل �سنوي %7
لتبلغ  709.8مليون جنيه خالل عام  .2016وانعك�س
ذلك التح�سن على الأداء املايل لل�شركة حيث ارتفعت
الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد
والإهالك واال�ستهالك مبعدل  %26لتبلغ 65.2
مليون جنيه بف�ضل احلفاظ على م�ستوى امل�صروفات
العمومية والإدارية عند م�ستويات عام  .2015وعلى
هذه اخللفية بلغ هام�ش الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم
ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك  %14وهو
ارتفاع �سنوي بواقع  6نقاط مئوية ،وهو امل�ستوى
الذي ت�سعى الإدارة �إىل احلفاظ عليه وتنميته خالل
ال�سنوات املقبلة.
شركة أرسكو

بلغت �إيرادات �شركة �أر�سكو  404.7مليون جنيه خالل
عام  ،2016وهو انخفا�ض �سنوي مبعدل  %11نظ ًرا
لطريقة معاجلة تعاقدات ال�شركة املقومة بالعملة
الأجنبية ،حيث مت �إدراج ح�صة كبرية من �إيرادات
ال�شركة يف بند �أرباح فروق العملة الأجنبية نظ ًرا للفجوة
الكبرية بني ال�سعر الر�سمي ل�صرف الدوالر وال�سعر
الذي مت االتفاق عليه وقت �إبرام تلك التعاقدات� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،تكبدت ال�شركة خ�سائر ت�شغيلية بقيمة 2.6
مليون جنيه خالل عام  2016ب�سبب ارتفاع التكاليف
وامل�صروفات باثنني من م�شروعات ال�شركة.

األرباح التشغيلية (مليون جنيه)

2,584.4

11.6

مليون طن

2,073.0

288.3

حجم إنتاج الكلنكر

445.5

254.2

مليون جنيه

إجمالي المشروعات المتعاقد عليها لشركة أرسكو

2015

2016

2015

2016
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جذور
تضم استثمارات مجموعة جذور ثالث شركات متخصصة في إنتاج وتسويق منتجات الحليب الخام

قامت �شركة القلعة باال�ستثمار يف قطاع الأغذية عام
 2007بغر�ض تعزيز املركز التناف�سي بال�سوق وطرح
جمموعة من املنتجات الرائجة عالية اجلودة ،وذلك
من خالل جمموعة جذور التي ت�ضم حتت مظلتها
حال ًيا ثالث �شركات تابعة ،وهي مزارع دينا التي
تعد �أكرب مزرعة �ألبان تابعة للقطاع اخلا�ص
امل�صري وال�شركة اال�ستثمارية ملنتجات الألبان
وال�شركة العربية للخدمات والتجارة (�إدارة �سل�سلة
�سوبرماركت مزارع دينا).
ويف �ضوء قرار �إدارة �شركة القلعة باعتبار قطاع
الأغذية من اال�ستثمارات يف حيز التخارج� ،أعلنت
القلعة خالل عام  2015عن قيامها بالتخارج من
عدة م�شروعات تعمل حتت مظلة جمموعة جذور،

مبا يف ذلك �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 .كما �أبرمت جمموعة جذور اتفاق
لبيع كامل ح�صتها البالغة  %100من �أ�سهم �شركة
النيل لل�صناعات الغذائية «�إجنوي» املتخ�ص�صة يف
�إنتاج احلليب والع�صائر ،و�شركة «العجيزي الدولية
للتنمية االقت�صادية» املتخ�ص�صة يف ت�صدير
املنتجات الزراعية.
نجحت شركة القلعة في بناء كيان
متكامل يضم ثالث شركات تحت
مظلة مجموعة جذور وهي:

القطاع الزراعي

تامر ح�سن
مزارع دينا
الع�ضو املنتدب
(قطاع الرثوة احليوانية)

الشركة العربية للخدمات والتجارة

قامت القلعة ب�إن�شاء ال�شركة العربية للخدمات
والتجارة لتقدمي الدعم الالزم لإطالق �سل�سلة �سوبر
ماركت مزارع دينا لأول مرة بال�سوق امل�صري ،حيث
جنحت ال�شركة يف �إجراء تو�سعات ملحوظة ب�سل�سلة
ال�سوبر ماركت لت�ضم ً 17
منفذا للبيع.

مزارع دينا

قامت �شركة القلعة باال�ستثمار يف تطوير مزارع دينا
حتى �أ�صبحت �أكرب �شركة منتجة للحليب اخلام يف
م�صر بطاقة �إنتاجية بلغت  71.669طن خالل عام
 ،2016ومتتلك قطيع �أبقار يتجاوز  15.694ر�أ�س،
منها  7.464بقرة حالبة.

اإلدارة التنفيذية

ح�سن خمتار
الع�ضو املنتدب

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 متكنت من
احتالل �صدارة �سوق الألبان خالل فرتة وجيزة ال
تتعدى �سنة واحدة بعد ن�ش�أتها.

النطاق الجغرافي
قطاع الثورة الحيوانية

حممد عثمان
مزارع دينا
الع�ضو املنتدب (قطاع الرثوة احليوانية)
قطاع التجزئة

�أ�شرف �أبو �سن
مزارع دينا
املدير العام لأن�شطة التجزئة

م�صر
ملكية شركة القلعة

%54.9

مزارع دينا هي �أكرب مزارع الألبان التابعة
للقطاع اخلا�ص امل�صري
التطورات المالية

بلغت �إيرادات جمموعة جذور  849.3مليون جنيه خالل عام  ،2016وهو منو
�سنوي مبعدل  %12ب�سبب حت�سن العمليات الت�شغيلية لكال من �شركة مزارع
دينا وال�شركة اال�ستثمارية ملنتجات الألبان .ومن ناحية �أخرى ،تراجعت الأرباح
الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك مبعدل �سنوي
 %68لتبلغ  14.2مليون جنيه نتيجة اال�ضطرابات التي واجهت كال من �شركة
مزارع دينا وال�شركة العربية للخدمات والتجارة خالل العام .وخالل الربع
الأخري منفردًا ارتفعت الإيرادات مبعدل �سنوي  %42لتبلغ  242.9مليون جنيه.

 .%14وقد انعك�س ذلك يف ارتفاع الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب
والفوائد والإهالك واال�ستهالك مبعدل �سنوي  %4لتبلغ  22.8مليون جنيه خالل
نف�س الفرتة ،وذلك بف�ضل زيادة حجم املبيعات مبعدل �سنوي  %8لتبلغ 14.6
�ألف طن خالل عام  .2016وعالوة على ذلك ،حافظت ال�شركة على �صدارتها
ل�سوق احلليب املُب�سرت الطازج يف م�صر بح�صة �سوقية ت�صل �إىل ما يقرب من
 ،%70وميثل احلليب املُب�سرت  %80من �إجمايل مبيعات ال�شركة.
المستجدات التشغيلية

•تعكف �شركة مزارع دينا حال ًيا على امل�ضي قدما بتنفيذ اال�سرتاتيجية
التي تتبناها الإدارة وتتبلور حماورها يف التو�سع برقعة الأرا�ضي التي
تزرعها ال�شركة بهدف حتقيق االكتفاء الذاتي من الأعالف (�سيالج
الذرة وال�شعري)� ،إىل جانب العمل على ت�أمني ن�صف احتياجاتها ذات ًيا من
الأعالف الأخرى.

بلغت �إيرادات مزارع دينا  424.2مليون جنيه خالل عام  ،2016وهو منو
�سنوي مبعدل  ،%11غري �أن الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد
والإهالك واال�ستهالك تراجعت بن�سبة � %26إىل  83.7مليون جنيه على خلفية
اال�ضطرابات التي واجهت العمليات الت�شغيلية لل�شركة ومن بينها تباط�ؤ الطلب
على احلليب اخلام من جانب منتجي الألبان املعب�أة الذين ف�ضلوا اللنب املجفف
ب�سبب انخفا�ض �أ�سعاره مقارنة باحلليب اخلام ،مما دفع ال�شركة �إىل �إنتاج
ما يقرب من  2300طن من احلليب املجفف وبيعه ب�أ�سعار خمف�ضة ت�صل �إىل
ن�صف ثمن احلليب اخلام .كما عجزت ال�شركة عن ت�أمني االحتياطي الكايف من
الأعالف خالل عام  2015مما �أدى �إىل تراجع خمزون ال�شركة خالل عام 2016
وبالتايل تراجع �إنتاج احلليب الطازج على مدار العام .ومع مطلع الربع الأخري
من عام  ،2016بد�أت العمليات الت�شغيلية يف التعايف مع عودة معدالت �إنتاج
احلليب �إىل م�ستوياتها ال�سابقة تزام ًنا مع قيام ال�شركة بتمرير زيادة الأ�سعار
�إىل امل�ستهلكني يف ظل ارتفاع معدالت الت�ضخم بعد قيام البنك املركزي بتعومي
اجلنيه .كما قامت ال�شركة بزيادة متو�سط �سعر اللنب الطازج من  4جنيهات �إىل
 5.15جنيهات للكيلو ،بزيادة  %30تقريبا مقارنة بعام .2015

•تتطلع ال�شركة لالنتهاء من تركيب �أنظمة التربيد بجميع عنابر حلب الأبقار
خالل عام  ،2017وكذلك �إن�شاء وحدة مركزية لتغذية الأبقار بهدف خف�ض
التكاليف ،بالإ�ضافة �إىل تعظيم ا�ستخدام قاعدة �أ�صول لل�شركة مبا يف ذلك
التو�سع بالأن�شطة الزراعية ،و�أخ ًريا تنويع قاعدة عمالء ال�شركة لتقليل خماطر
االعتماد على فئة معينة من العمالء.

حققت ال�شركة اال�ستثمارية ملنتجات الألبان نتائج مالية وت�شغيلية قوية ،حيث
بلغت الإيرادات  155.4مليون جنيه خالل عام  ،2016وهو منو �سنوي مبعدل

•تخطط �شركة مزارع دينا لرتكيب حمطات �أر�صاد جوية جديدة بهدف توفري
�أكرث من  %25من املياه املهدرة.

•تعمل ال�شركة حال ًيا على التو�سع يف �إنتاج اجلنب يف �ضوء م�ساهمته بحوايل %6
من �إجمايل مبيعات الربع الأخري من  2016مقابل  %1فقط خالل نف�س الفرتة
من العام ال�سابق.
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(جنيه م�صري)

بعد إعادة التبويب

العمليات امل�ستمرة
�إيرادات الن�شاط
م�صروفات الن�شاط

7,848,798,812
()6,756,528,265

5,913,856,809
()4,960,408,229

جممل الربح
�أتعاب اال�ست�شارات
م�صروفات عمومية و�إدارية
�صايف الإيرادات (امل�صروفات) الأخرى
احل�صة من �أرباح (خ�سائر) �شركات �شقيقة

1,092,270,547
12,374,198
()1,187,045,402
()1,256,008,608
299,559,329

953,448,580
13,550,201
()946,538,186
()804,859,790
57,138,722

�صايف الأرباح (اخل�سائر الت�شغيلية)
م�صروفات متويلية � -صايف

()1,038,849,936
()3,043,307,915

()727,260,473
()709,148,827

الأرباح (اخل�سائر) قبل خ�صم ال�ضرائب
ال�ضرائب

()4,082,157,851
()226,559,263

()1,436,409,300
()20,912,749

�صايف اخل�سائر من العمليات امل�ستمرة

()4,308,717,114

()1,457,322,049

�صايف الأرباح (اخل�سائر) من عمليات غري م�ستمرة (بعد خ�صم ال�ضرائب)

()1,275,253,224

229,701,626

�صايف اخل�سائر خالل الفرتة
من�سوبة �إىل:
م�ساهمو الأغلبية
م�ساهمو الأقلية

()5,583,970,338

()1,227,620,423

()4,106,147,426
()1,477,822,912

()1,119,928,873
()107,691,550

()5,583,970,338

()1,227,620,423

()2.26

()0.68

معدل ربحية ال�سهم

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

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

2016/12/31

بعد إعادة التبويب

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

2015/12/31

الع�ضو املنتدب
ه�شام ح�سني اخلازندار

5 775 281 030
48 103 488 327
1 265 407 067
392 417 101
207 820 465
2 146 755 190
1 106 525 021
83 800 600
110 930 719
77 353 977
61 084 782
59 330 864 279
1 174 203 173
7 246 485
68 754 396
1 279 211
189 750 543
1 561 850 465
1 379 632 613
2 837 035 012
6 631 428 162
13 851 180 060
73 182 044 339

5 132 944 455
17 140 102 652
1 751 125 701
649 801 051
196 044 381
710 407 485
24 000 000
893 874 077
54 311 317
80 997 503
269 800 533
395 240 419
27 298 649 574
1 029 593 048
25 063 763
17 768 790
33 789 381
602 063 394
1 225 561 916
1 303 644 983
3 353 000 479
2 552 845 910
10 143 331 664
37 441 981 238

9 100 000 000
)( 3 338 658
3 106 997 132
)(12 016 923 497
186 734 977
186 734 977
16 283 734 681
16 470 469 658

9 100 000 000
346 665 940
)(6 600 704 312
2 845 961 628
1 464 311
2 847 425 939
8 189 651 119
11 037 077 058

34 234 277 130
393 793 822
47 425 273
548 951 505
35 224 447 730
498 992 120
5 294 499 129
1 892 125 247
1 656 544 968
2 897 318 193
1 935 714 663
681 537 294
5 912 284 596
718 110 741
21 487 126 951
56 711 574 681
73 182 044 339

13 675 665 666
436 369 089
24 484 249
664 181 100
14 800 700 104
508 626 802
2 929 274 268
718 705 574
721 231 160
2 855 400 529
1 540 677 543
620 451 082
5 077 970
1 015 904 059
688 855 089
11 604 204 076
26 404 904 180
37 441 981 238

رئي�س القطاع املايل
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