شركة رائدة في استثمارات الطاقة
والبنية األساسية بمصر وأفريقيا

سنوات
من البناء وتحقيق اإلنجازات

2015
التقريـــــــــر
السنـــــــوي

عشر سنوات من البناء
وتحقيق اإلنجازات

•ت�أ�س�ست �شركة القلعة مبوجب
ال�شراكة بني الدكتور �أحمد هيكل
وه�شام اخلازندار ،لتوظيف فر�ص
النمو اجلذابة التي تنب�ض بها �أ�سواق
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

2004

•القلعة تتم جمموعة من �صفقات اال�ستحواذ وت�ؤ�س�س �شركة طاقة
عربية باعتبارها �شركة متخ�ص�صة يف تقدمي حلول وخدمات
الطاقة املتكاملة
•القلعة ت�ؤ�س�س ال�شركة الوطنية للنقل النهري لتطوير و�إتاحة فر�ص
النقل النهري يف م�صر
•القلعة تف�صل جمموعة �أ�سيك القاب�ضة عن �شركة �أ�سكوم
للجيولوجيا والتعدين
•�شركة �سفنك�س للزجاج تبد�أ �إن�شاء م�صنع متطور لإنتاج الزجاج
امل�سطح
•تنفيذ �صفقة تخارج جزئي من �شركة �أ�سكوم عرب البور�صة امل�صرية

2006
2005

5002
•�أ�سيك للأ�سمنت تتحول �إىل باكورة
ا�ستثمارات �شركة القلعة يف قطاع
الأ�سمنت والهند�سة والإن�شاءات
•القلعة ت�ؤ�س�س جمموعة جراندفيو
املتخ�ص�صة يف توظيف الفر�ص
اال�ستثمارية املتميزة يف قطاع ال�شركات
وامل�شروعات املتو�سطة
•القلعة تتم التخارج من �شركة بورتالند
حلوان للأ�سمنت عرب طرح �أ�سهمها
للبيع يف البور�صة امل�صرية

•�شركة جال�س روك للمواد العازلة التابعة لأ�سكوم للتعدين تبد�أ عمليات
الإنتاج مب�صنع ال�صوف ال�صخري يف حمافظة املنيا
•ال�شركة امل�صرية للتكرير تنتهي من الإقفال املايل مل�شروع �إن�شاء معمل
تكرير جديد
•م�صنع �أ�سيك املنيا يبد�أ عمليات �إنتاج الأ�سمنت بطاقة  2مليون طن
�سنو ًيا يف �صعيد م�صر

2008
2007

•القلعة ت�ؤ�س�س جمموعة جذور
لال�ستثمار يف قطاع الأغذية امل�صري،
ثم قامت جمموعة جذور باال�ستحواذ
على �شركتي مزارع دينا والر�شيدي
امليزان وكذلك ال�شركة الوطنية
ملنتجات الذرة
•القلعة ت�ستحوذ على ح�صة يف �شركة
م�صر ل�صناعة الزجاج
•القلعة تتخارج من كامل ح�صتها
بال�شركة امل�صرية للأ�سمدة مع حتقيق
عائدات ر�أ�سمالية تتجاوز � 4أ�ضعاف
قيمة اال�ستثمار الأويل للقلعة و�شركائها
اال�ستثماريني

•القلعة ت�ستحوذ على ح�صة الأغلبية يف
�شركة �سكك حديد ريفت فايل
•توقيع حزمة متويالت لإن�شاء م�شروع
ال�شركة امل�صرية للتكرير بتكلفة
ا�ستثمارية  3.7مليار دوالر
•�إطالق عمليات م�صنع �أ�سمنت التكامل
يف ال�سودان

2010
2009

•طرح �أ�سهم �شركة القلعة للتداول يف
البور�صة امل�صرية
•ت�أ�س�ست �شركة تنمية لتقدمي خدمات
التمويل متناهي ال�صغر
•ت�أ�س�ست �شركة توازن باعتبارها
الذراع اال�ستثماري التابع للقلعة يف
قطاع �إدارة املخلفات
•�أ�سكوم تبد�أ �أن�شطة التنقيب عن
الذهب يف �إثيوبيا

•�شركة القلعة تعلن �إمتام خطتها الرامية �إىل �شراء ح�ص�ص
�إ�ضافية ب�شركاتها التابعة ،يف �إطار عملية التحول �إىل �شركة
ا�ستثمارية
•ال�شركة امل�صرية تبد �أ ا�ستالم املعدات الثقيلة مبا يف ذلك
املفاعالت الكيماوية ومعدات التك�سري و �أوعية وخزانات الف�صل
والتخزين ،وال�شركة توا�صل تنفيذ امل�شروع وف ًقا للجدول
الزمني امل�ستهدف

2012
2011

2014
2013

•�شركة وفرة التابعة للقلعة يف القطاع
الزراعي بال�سودان – تنتهي من ح�صاد
�أول حم�صول قمح جتاري يف ال�سودان
•�شركة القلعة تعلن �إمتام عملية
التحول من �شركة ا�ستثمار مبا�شر
�إىل �شركة ا�ستثمارية ،تركي ًزا على
م�شروعات الطاقة والبنية الأ�سا�سية
•�شركة �سكك حديد ريفت فايل تعلن
حتقيق جمموعة من الإجنازات
البارزة ،مبا يف ذلك �إعادة بناء
الأجزاء املتهالكة بخطوط ال�سكك
احلديدية وا�ستخدام تقنيات
التحكم عرب القمر ال�صناعي
و�أنظمة الر�صد املبا�شر

2015

•القلعة تعلن �إمتام ا�سرتاتيجيتها
الهادفة �إىل تخفي�ض الديون على
م�ستوى �شركة القلعة و�شركاتها التابعة،
وتتخارج من عدة ا�ستثمارات ،تت�ضمن
�شركة تنمية و�أ�سيك املنيا و�أ�سيك
للخر�سانة اجلاهزة والر�شيدي امليزان
•م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير يبلغ
 %84من مراحل التنفيذ
•القلعة توا�صل التزامها بتنمية
ا�ستثماراتها يف قطاعات الطاقة والبنية
الأ�سا�سية

الطاقة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
مسيرة  10سنوات هدفها البناء وتحقيق اإلنجازات
تأسست شركة القلعة عام  2004بغرض توظيف المقومات واألسس الكلية الجذابة التي تنبض بها
جديدا خالل السنوات العشر األخيرة
مشروعا
أسواق المنطقة ،ونجحت الشركة بجدارة في إقامة 27
ً
ً
رغم تعاقب التحديات وهيمنة األوضاع الصعبة على الساحة العالمية واإلقليمية.

�إجمايل ح�صيلة التخارجات

�إجمايل الأ�صول

37.2

مليار جنيه

مقابل  32.4مليار جنيه بنهاية عام .2014

2.4

مليار جنيه

قامت القلعة بتنفيذ  8عمليات تخارج خالل عام  2015بلغت ح�صيلتها
الإجمالية  2.4مليار جنيه تقري ًبا ،وهو ت�ضاعف ب�أكرث من  2.5مرة عن
قيمة التخارجات التي متت خالل العام ال�سابق.
أحمد هيكل المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

و�سط املقومات والأ�س�س الكلية اجلذابة ،وازدهار مناخ الأعمال بهذه
الوترية املذهلة ،لدينا يف �أ�سواق املنطقة الرتبة اال�ستثمارية اخل�صبة،
والبيئة الغنية بالفر�ص الفريدة� ،شريطة �أن متتلك مفاتيح قراءة امل�شهد
الداخلي بر�ؤية واعية ،وحتظى بالتواجد الفعال على ال�ساحة الإقليمية
لتحويل �صغار الالعبني �إىل كيانات اقت�صادية عابرة للحدود ،وتكلل
ذلك باخلربات والكفاءات امل�شهود لها دول ًيا من �أجل ا�ستحداث وتوظيف
فر�ص النمو االقت�صادي التي ترقى لتطلعات جمتمع اال�ستثمار الدويل.
تلك القناعة الرا�سخة كانت البذرة الأوىل لعالقة ال�شراكة الناجحة
التي انطلقت مع ت�أ�سي�س �شركة القلعة خالل عام  .2004وبعد انق�ضاء
�أكرث من ع�شر �سنوات ،جند �أن عقيدتنا �صمدت �أمام اختبار الزمن،
ولنا يف النجاحات التي حققتها ال�شركة خالل ال�سنوات املا�ضية خري
دليل على �صحة هذه الفر�ضية.
فقد خا�ضت القلعة جتربة حافلة بالفر�ص والتحديات ،جتاوزت خاللها
أو�ضاعا هي الأ�سو�أ على الإطالق يف تاريخ املنطقة ،من الأزمات املالية
� ً
املتتالية التي تع�صف باالقت�صاد العاملي� ،إىل تداعيات الربيع العربي
والثمن الباهظ لثورتني يف م�صر ،وجنحت القلعة رغم ذلك يف ت�سجيل
الكثري من الأهداف اجلديرة باالعتزاز:

•زيادة ر�أ�سمال ال�شركة من  2مليون جنيه وقت ن�ش�أتها �إىل 8
مليار جنيه يف الوقت احلايل
•التو�سع بفريق العمل من �شراكة بني �شخ�صني فقط �إىل �آالف
العاملني ب�شركة القلعة وا�ستثماراتها التابعة
م�شروعا جديدً ا يف م�صر و�أفريقيا� ،إىل جانب
•ت�أ�سي�س 27
ً
تنفيذ جمموعة كبرية من عمليات التو�سع و�إعادة الهيكلة
املالية والإدارية للعديد من امل�شروعات القائمة

•التحول الناجح من �أكرب �شركة ا�ستثمار مبا�شر يف �أفريقيا
با�ستثمارات تتجاوز  9.5مليار دوالر يف  15جمال �صناعي
و 15دولة خمتلفة� ،إىل �شركة ا�ستثمارية ذات تركيز متزايد
على قطاعات اقت�صادية حمددة
•تنفيذ  13عملية تخارج ناجحة يف �أ�سواق م�صر وال�سودان
مل تخل رحلتنا �أبدً ا من التجارب ال�شيقة ،وكذلك الدرو�س ال�صعبة ،التي
تعلمناها من النجاحات والإخفاقات على حد �سواء .فجميع امل�شروعات
التي �شرعنا يف ت�أ�سي�سها �أو اال�ستحواذ عليها تقوم على ركنني �أ�سا�سيني،
وهما االهتمام بالدقة والتفا�صيل ال�صغرية من ناحية ،والقدرة على
قراءة امل�شهد كام ًال والتحرك وفق ًا للتحوالت التي تطر�أ عليه من ناحية
�أخرى .وهذا باخت�صار يعك�س منهجي يف احلياة� :ضع �أمامك الأحالم
والأهداف الكبرية ،واعقد العزم على حتقيق تلك الأحالم على �أر�ض
الواقع ،وال تغفل عن ا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات وتزويدهم باحلافز
املنا�سب والقدوة واملثل الأعلى لت�ضمن منهم العطاء املتجدد.
و�أود بهذه املنا�سبة ،قبل االنتقال �إىل م�ستجدات عام � ،2015أن �أعرب عن
خال�ص اعتزازي وتقديري جلهود جميع العاملني ب�شركة القلعة وا�ستثماراتها
التابعة ،فهم الع�صب الرئي�سي لهذا الكيان العريق ،ومنهم الزمالء الذين
ي�شاركونا هذه الرحلة ال�شيقة منذ بدايتها قبل �أكرث من � 10سنوات .وا�ستح�ضر
ما كتبته على �صفحات �أول تقرير �سنوي ل�شركة القلعة يف عام  ،2007ب�أن
�شركة القلعة مدينة بنجاحها وريادتها لإخال�ص وتفاين فريق العمل الذي
ينفرد مبجموعة رائعة من �أ�صحاب املهارات واملواهب الفريدة.
لقد توقعنا يف ال�سابق �أن عام � 2015سيكون نقطة حتول حمورية
مب�سرية �شركة القلعة نحو امل�ساهمة يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية

مبجموعة من امل�شروعات العمالقة ذات املردود امل�ستدام على امل�شهد
االقت�صادي يف م�صر واملنطقة ،مع تعزيز منوذج �أعمال ال�شركة لزيادة
الرتكيز على اال�ستثمارات الرئي�سية واال�ستفادة من قدرتها املتزايدة
على النمو ،وال �سيما يف قطاعات الطاقة والبنية ا لأ�سا�سية .وكانت
توقعاتنا يف حملها على مدار االثني ع�شر �شه ًر ا املا�ضية ،وتزامن
ذلك مع اجتاه احلكومة امل�صرية �إىل تخفي�ض قيمة اجلنيه والبدء يف
التحرير التدريجي لقطاع الطاقة طبق ًا لر �ؤيتنا التي تقوم عليها غالبية
اال�ستثمارات التابعة ل�شركة القلعة.
وعلى هذه اخللفية تبلورت ا�سرتاتيجية القلعة خالل عام  2015يف �أربعة
حماور رئي�سية لإمتام عملية التحول اال�سرتاتيجي �إىل �شركة ا�ستثمارية،
وذلك على النحو التايل:

•اال�ستعانة بجزء كبري من ح�صيلة التخارج من
امل�شروعات غري الرئي�سية لتقلي�ص الديون على م�ستوى
�شركة القلعة واال�ستثمارات التابعة،
•ت�سطري الف�صل اجلديد من م�سرية منو ال�شركة عرب زيادة
ح�ص�ص ملكية القلعة يف ال�شركات التابعة بالقطاعات
اال�ستثمارية الرئي�سية ،مع ت�سريع وترية العمل على �إمتام
م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير – الذي تبلغ تكلفته
متهيدا لبدء الإنتاج خالل
اال�ستثمارية  3.7مليار دوالر –
ً
عام ،2017
•�ضخ ا�ستثمارات �إ�ضافية خمتارة يف جمموعة من ال�شركات
التابعة،
•درا�سة �شراء �أ�سهم خزينة طاملا �أن �سعر التداول احلايل ل�سهم
القلعة يقل كث ًريا عن قيمته العادلة.

برنامج التخارج وتقليص الديون

تركزت جهود �شركة القلعة خالل عام  2015على �إمتام عمليات التخارج من
امل�شروعات غري الرئي�سية يف �إطار ا�سرتاتيجية التحول �إىل �شركة ا�ستثمارية
يف قطاعات الطاقة والبنية الأ�سا�سية .وقد �أثمرت جهود ال�شركة عن �إبرام
وتنفيذ  8تخارجات بحلول مطلع  ،2016حيث بلغت احل�صيلة الإجمالية
لتلك التخارجات  2.4مليار جنيه .ويت�ضمن ذلك عمليات التخارج التالية:

•م�شروعات �أ�سيك املنيا و�أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة بقطاع
ا لأ�سمنت
•م�شروعات فارو�س القاب�ضة وتنمية للتمويل متناهي ال�صغر
بقطاع اخلدمات املالية
•م�شروعات الر�شيدي امليزان وامل�صريني و�إجنوي والعجيزي
بقطاع ال�صناعات الغذائية يف م�صر ،و�شركة الر�شيدي
للحلول املتكاملة يف ال�سودان
•م�شروعات م�صر ل�صناعة الزجاج واملتحدة للعبوات الزجاجية،
وكذلك �شركتي الإ�سكندرية مل�سبوكات ال�سيارات والعامرية لل�صناعات
املعدنية يف القطاع ال�صناعي.

ويف �سياق مت�صل قامت �شركة م�شرق بتوقيع اتفاق مع الهيئة العامة
للمنطقة االقت�صادية لقناة ال�سوي�س لنقل عقد حق االمتياز ال�سابق
منحه لل�شركة ،ونتوقع كذلك الإعالن عن تنفيذ عملية تخارج �إ�ضافية
من �أحد امل�شروعات التابعة ل�شركة �أ�سيك للأ�سمنت خالل الفرتة املقبلة.
تسطير الفصل الجديد من مسيرة نمو الشركة

تتطلع �شركة القلعة �إىل ت�سطري الف�صل اجلديد من م�سرية النمو عرب
زيادة ح�ص�ص ملكيتها يف ال�شركات التابعة بالتوازي مع ت�سريع وترية
العمل على �إمتام م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير.
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معدل اكتمال م�شروع امل�صرية للتكرير

عمالء �شركة طاقة

>% 84

 723ألف

معدل تنفيذ الأعمال الإن�شائية مب�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير
يتجاوز  ،%84متهيدًا لبدء الإنتاج خالل عام .2017

بلغت قاعدة عمالء �شركة طاقة من املنازل التي مت ربطها ب�شبكات الغاز
الطبيعي � 723ألف عميل يف نهاية عام  ،2015بزيادة �سنوية .%15

وقد اكتمل م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير بن�سبة تتجاوز  ،%84ونتوقع
�إمتام كافة الأعمال امليكانيكية بامل�شروع يف بداية عام � 2017سع ًيا
لبدء الت�شغيل والإنتاج خالل الربع الثالث من العام نف�سه ،حيث يعمل
باملوقع حال ًيا �أكرث من  8100عامل و 96رافعة ،ومت تركيب �أكرث من 600
معدة وت�شييد � 14.3ألف طن من املن�ش�آت املعدنية ،ف�ض ًال عن �صب
�أكرث من � 80ألف مرت مكعب من املن�ش�آت اخلر�سانية وتركيب �أكرث من
� 7100أ�سا�س غائر (خوازيق) .وبلغ الإجمايل العام لعدد �ساعات العمل
بامل�شروع حتى تاريخه  19.5مليون �ساعة – مبا يعادل نحو � 2.2سنة
من العمل دون انقطاع.

ل�شركة طاقة عربية ،مع امتالك املحطة الثانية بن�سبة � %50إىل جانب
�أحد امل�ستثمرين البارزين على ال�ساحة الدولية.

هذه التطورات تعك�س قناعتنا ب�أن م�شروع امل�صرية للتكرير �سيكون له
مردود هائل على نتائج �أعمال �شركة القلعة ،ف�ض ًال عن كونه ركيزة �أ�سا�سية
مب�ستقبل منظومة الطاقة و�أحد احللول العملية للتغلب على التحديات
االقت�صادية يف م�صر من خالل تقلي�ص واردات ال�سوالر يف ال�سوق املحلي
ب�أكرث من  %60مع خف�ض ثلث االنبعاثات الكربيتية يف الدولة.
وخالل عام ً � 2015
أي�ضا �أعلنت القلعة عن زيادة ح�صتها مب�شروع
امل�صرية للتكرير �إىل  ،%18.9وهي زيادة بواقع  ،%3.7وذلك با�ستخدام
جزء من ح�صيلة زيادة ر�أ�س املال الأخرية بقيمة  1.1مليار جنيه.
وجتدر الإ�شارة � ً
أي�ضا �إىل �أن �سل�سلة ال�صفقات التي �أبرمتها القلعة
�ضمن اتفاقها مع �أحد ال�شركاء يف �صناديق اال�ستثمار املبا�شر التابعة
ل�شركة القلعة – �ستثمر عن زيادة ح�صتنا ب�صورة ملحوظة يف �شركة
طاقة عربية وغريها من ال�شركات املختارة خالل عام  ،2016وذلك
بالتوازي مع تقلي�ص املديونيات من خالل التخارج من ثالثة م�شروعات
�أخرى مبقت�ضى ذلك االتفاق.
ضخ استثمارات إضافية مختارة في مجموعة
من الشركات التابعة

ملمو�سا يف م�شروعات توزيع الطاقة
تقدما
�أحرزت �شركة طاقة عربية ً
ً
خالل عام  ،2015حيث �شهدت ارتفاع عدد املن�ش�آت ال�سكنية التي مت
ربطها ب�شبكة الغاز الطبيعي مبعدل  %15لتبلغ � 723ألف من�ش�أة �سكنية
خالل عام  .2015وتعمل ال�شركة � ً
أي�ضا على �إن�شاء حمطة كهرباء
جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وتبلغ قدرتها  180ميجاوات ،ف�ض ًال عن
اال�ستثمارات اجلديدة يف م�شروعات الطاقة املتجددة حيث ت�سعى
ال�شركة لإن�شاء حمطتني للطاقة ال�شم�سية بقدرة  50ميجا وات لكل
منهما فور ا�ستكمال املتطلبات التمويلية لتلك امل�شروعات اجلديدة،
عل ًما ب�أن �إحدى حمطات الطاقة ال�شم�سية �ستكون مملوكة بالكامل
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ومن جهة �أخرى �أطلقت �شركة القلعة قطار التو�سعات الر �أ�سمالية
بقيمة  287مليون جنيه لإعادة �إحياء وحتديث منظومة ال�سكك
احلديدية يف كينيا و �أوغندا حتت مظلة �شركة ريفت فايل .وبلغت هذه
الرحلة حمطتها ا لأخرية خالل عام  2015بعد توظيف �أحدث ما و�صلت
�إليه تقنيات ت�شغيل خطوط ال�سكك احلديدية و�إحالل البنية ا لأ�سا�سية
خلطوط النقل وزيادة الطاقة اال�ستيعابية ،ف�ض ًال عن تنمية مهارات
الت�شغيل وا لإدارة بني فريق العاملني بال�شركة الذي يربو حال ًيا على
 2000موظف .وعالوة على ذلك قامت ال�شركة بتعيني رئي�س تنفيذي
جديد يحظى بخربة هائلة يف ت�أهيل وتهيئة ال�شركات وامل�شروعات
الدولية لبدء النمو وحتقيق معدالت الربحية امل�ستهدفة ،وهو املدير
العام ا لأ�سبق لإحدى ال�شركات التابعة ملجموعة جنريال �إليكرتيك يف
�شرق �أفريقيا.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك حققت �شركة توازن نتائج مالية قوية خالل عام
 ،2015حيث ر�صدت ال�شركة منو الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب
والفوائد والإهالك واال�ستهالك مبعدل �سنوي  %109م�صحو ًبا بارتفاع
الإيرادات بن�سبة �سنوية قدرها  ،%66بف�ضل الأداء القوي ل�شركة
"�إيكارو" املتخ�ص�صة يف جمع ومعاجلة املخلفات الزراعية وتوريد
الوقود ال�صلب البديل لل�صناعات الثقيلة وال�سيما �صناعة الأ�سمنت.
شراء أسهم خزينة

ترى الإدارة �أن �سعر التداول احلايل ل�سهم القلعة يقل كث ًريا عن قيمته
العادلة ،وبالتايل قد ندر�س �شراء �أ�سهم خزينة �إذا توفرت ال�سيولة
النقدية والأو�ضاع املالئمة لذلك خالل املرحلة املقبلة.
أبرز المؤشرات المالية لعام 2015

ال يخفى على املتابع اجليد �أن تنفيذ �صفقات التخارج املخططة خالل عام
 ،2015مبا يف ذلك بيع م�شروعات �أ�سيك للأ�سمنت يف م�صر ،كان له مردو ًدا
ريا على القوائم املالية ل�شركة القلعة من خالل تعظيم الوزن الن�سبي
كب ً
متهيدا لنقلة �أخرى
وذلك
والتعدين،
الطاقة
بقطاعي
احلالية
للم�شروعات
ً
مرتقبة عند ت�شغيل ال�شركة امل�صرية للتكرير خالل عام .2017
وقد انخف�ضت الديون املجمعة ل�شركة القلعة �إىل  5.24مليار جنيه يف
 31دي�سمرب ( 2015با�ستثناء ديون ال�شركة امل�صرية للتكرير و�شركة
ً
انخفا�ضا بواقع  1.22مليار جنيه
�سكك حديد ريفت فايل) .وميثل ذلك

احتفلت مؤسسة القلعة للمنح الدراسية بمرور عشر سنوات على نشأتها وتقديم  151منحة
دراسية ،فيما يعكس التزامنا بالمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية

عن نهاية دي�سمرب  ،2014وهو ما يعك�س ت�أثري الديون التي متت ت�سويتها
�أو ا�ستبعادها مبقت�ضى عمليات التخارج من م�شروعات �أ�سيك املنيا
والر�شيدي امليزان.
تحجيم المخاطر المالية واإلدارية

ت�ؤكد الإدارة �أن حتجيم املخاطر املالية والت�شغيلية هو العامل الفي�صل
يف جناح ا�سرتاتيجية النمو التي تتبناها �شركة القلعة ،ولذلك نوا�صل
�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على النظم والإجراءات من �أجل تعزيز رقابة
جمل�س الإدارة على �شركة القلعة وجميع ا�ستثماراتها التابعة .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك تعمل الإدارة على �إطالق املرحلة الثانية من عملية التحديث
التقنية ،واملقرر �أن ت�ستغرق ثالث �سنوات ،متهيدً ا لإطالق منظومة
تبادل املعلومات امل�شرتكة بني �شركة القلعة وكافة �شركاتها التابعة.
االستدامة والتنمية المجتمعية

احتفلنا يف مطلع  2016مبرور � 10سنوات على �إن�شاء م�ؤ�س�سة القلعة
للمنح الدرا�سية ،وهي �أكرب برنامج للمنح الدرا�سية املدعومة من
القطاع اخلا�ص يف م�صر ،حيث تعتز �شركة القلعة برعايتها لأهداف
امل�ؤ�س�سة با�ستخدام عائدات الوقف الدائم الذي خ�ص�صناه لتوفري
كافة احتياجاتها التمويلية .وقد قدمت م�ؤ�س�سة القلعة حتى اليوم
 151منحة درا�سية لأبناء اجليل اجلديد من القيادات امل�صرية
ال�شابة� ،سع ًيا لدعمهم وم�ساعدتهم خطوة بخطوة يف اكت�ساب درجات
املاجي�ستري والدكتوراه مبختلف التخ�ص�صات العلمية من �أبرز املعاهد
واجلامعات يف �أوروبا والواليات املتحدة ،ب�شرط التعهد ب�أن يعودوا
للعمل على رفعة وتقدم الوطن بعد ا�ستكمال البعثات الدرا�سية .ويف
جت�سيد �آخر لإمياننا الرا�سخ مبردود اال�ستثمار يف التعليم ،قررت �أنا
وزوجتي رعاية منحة درا�سية �إ�ضافية يتم تقدميها ب�صورة �سنوية
لطالب �أو طالبة م�صرية من الراغبني يف اكت�ساب الدرجات العلمية
الرفيعة من جامعة نيويورك ا لأمريكية.
وي�سعدين كذلك �أن التفت �إىل قيام �شركة القلعة ب�إعداد و�إ�صدار �أول
تقرير لال�ستدامة يف �إطار ع�ضويتها مببادرة االتفاق العاملي للأمم
املتحدة (  )UNGCخالل عام  .2015وقد جتاوز التقرير جميع معايري
الإف�صاح املطلوبة وبالتايل كانت القلعة �أول �شركة م�صرية حت�صل على
ت�صنيف (�أ) من هيئة املبادرة العاملية لإعداد التقارير (  )GRIتقدي ًرا
جلهود والتزام ال�شركة باملوائمة بني �أعمالها ومعايري مبادرة االتفاق
العاملي للأمم املتحدة فيما يتعلق ب�سيا�سات احلوكمة والأداء البيئي
واملردود املجتمعي للأعمال.

نظرة تطلعية

�أهدافنا للعام القادم مل تختلف عن الأهداف التي و�ضعناها لل�شركة
وقت ن�ش�أتها منذ �أكرث من ع�شر �سنوات ،حيث تتطلع �شركة القلعة �إىل
تعظيم العائد اال�ستثماري للم�ساهمني خالل عام  2016من خالل
توظيف املعطيات الكلية اجلذابة التي تتميز بها ال�سوق امل�صرية،
وبالأخ�ص زيادة الطلب ب�صورة هائلة على م�شروعات البنية الأ�سا�سية
يف �ضوء الرتكيبة ال�سكانية الفريدة ،حيث الغلبة لل�شباب ،و� ً
أي�ضا
موا�صلة خطة تقلي�ص دعم الطاقة التي بد�أت احلكومة امل�صرية يف
تطبيقها على نحو تدريجي منذ عام  .2014وعلى هذه اخللفية �سنوا�صل
العمل خالل عام  2016على زيادة تركيز الإدارة على اال�ستثمارات
الرئي�سية التي حتظى بقدرات متزايدة على النمو والتقدم ،مع تعظيم
التدفقات النقدية وتنمية الأ�صول احلالية ،و�سندر�س � ً
أي�ضا زيادة
ح�ص�ص ملكية القلعة يف ال�شركات التابعة الرئي�سية لال�ستفادة من
قدرتها املتزايدة على النمو مبعدالت ثابتة ،مع درا�سة �شراء �أ�سهم
خزينة �إذا توافرت الظروف املالئمة لذلك.

�أحمد هيكل

امل�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة

عن شركة القلعة

مسيرة  10سنوات هدفها
البناء وتحقيق اإلنجازات

شركة القلعة (كود البورصة المصرية  )CCAP.CAهي شركة رائدة
باستثمارات الطاقة والبنية األساسية في مصر وأفريقيا .وتركز
شركة القلعة على إقامة المشروعات االستثمارية بمجموعة
مختارة من القطاعات االستراتيجية التي ستحدد مستقبل
المنظومة االقتصادية بالمنطقة ،من خالل تأمين احتياجات
الطاقة للمواطنين والمشروعات الصناعية والتجارية ،وزراعة وإنتاج
األغذية الصحية واآلمنة ،وتقديم حلول النقل التي تتميز بكفاءة
استهالك الوقود والحفاظ على البيئة ،وتحقيق القيمة المضافة
للموارد الطبيعية ،وكذلك المساهمة في بناء وتطوير شبكات
البنية األساسية .وتتطلع الشركة إلى إقامة المزيد من المشروعات
االبتكارية التي تتميز بالعائد االستثماري الجذاب والمردود اإليجابي
المستدام على المجتمع والبيئة.

ترجع جذور ‹‹القلعة›› إلى كونها أكبر شركة استثمار مباشر
في أفريقيا والشرق األوسط ،حيث نشأت عام  2004بغرض تطوير
المشروعات االستثمارية التي تهدف إلى تلبية احتياجات سوق
عمالق يربو على  1.3مليار نسمة في مصر وشمال وشرق أفريقيا.
وتتمتع شركة ‹‹القلعة›› بشغف خاص لرواد األعمال وأصحاب
األفكار والمشروعات االبتكارية منذ نشأتها على يد مجموعة
من أكفأ خبراء التمويل واالستثمار حول العالم ،ومن ثم تحظى
باألنظمة فائقة الجودة ،مصحوبة بالدراية والخبرة التشغيلية
الواسعة في مجاالت استراتيجية تتضمن الطاقة واألسمنت
واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين.

موقع م�شروع امل�صرية للتكرير يف
م�سطرد ب�شمال القاهرة

1280

طن

�صورة للرافعة العمالقة  8800 Terexالتي مت ا�ستخدامها للمرة
الأوىل يف م�صر مبوقع م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير يف م�سطرد،
�أثناء رفع وتركيب وحدة التك�سري الهيدروجيني التي تزن  1280طن.
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عن شركة القلعة

مقتطفات سريعة
لرحلة  10سنوات من اإلنجاز

تحولت شركة القلعة في نهاية عام  2007إلى
شركة ضخمة تستثمر في  14قطاع مختلف
وتدير  88شركة تابعة من خالل موظفيها البالغ
عددهم  24ألف موظف

2007

2004
ت�أ�س�ست �شركة القلعة لتوظيف فر�ص النمو اجلذابة التي تنب�ض
بها �أ�سواق ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

ا�ستثمارات القلعة تركز على ثمان قطاعات اقت�صادية:
•ا�ستك�شاف و�إنتاج وتوزيع البرتول والغاز الطبيعي
•�إنتاج الأ�سمنت
•اال�ستثمار الزراعي
•�صناعة الزجاج
•الإنتاج الغذائي
•توزيع الطاقة
•م�ستودعات بحرية لتخزين وتوزيع الوقود

تنفيذ باكورة ا�ستحواذات القلعة ب�شراء ح�صة  %59من
�أ�سهم جمموعة �أ�سيك القاب�ضة – �شركة �أ�سمنت متعرثة
يف ذلك الوقت.

2005
القلعة ت�ستحوذ على ح�صة  %49املتبقية يف جمموعة �أ�سيك
القاب�ضة وتقوم بزيادة ر�أ�سمال �شركة حلوان بورتالند للأ�سمنت
(التابعة لأ�سيك) من خالل طرحها يف البور�صة امل�صرية.

القلعة تتخارج من كامل ح�صتها بال�شركة امل�صرية للأ�سمدة
مع حتقيق عائدات ر�أ�سمالية تتجاوز � 4أ�ضعاف قيمة اال�ستثمار
الأويل للقلعة و�شركائها اال�ستثماريني.

القلعة ت�ؤ�س�س جمموعة جراندفيو املتخ�ص�صة يف توظيف
الفر�ص اال�ستثمارية املتميزة يف قطاع ال�شركات وامل�شروعات
املتو�سطة التي ال يتجاوز ر�أ�سمالها  60مليون دوالر.

ت�أ�سي�س جمموعة جذور لإقامة امل�شروعات اال�ستثمارية املتكاملة
يف جماالت الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي .وقامت جمموعة
جذور باال�ستحواذ على  %100من �أ�سهم �شركة مزارع دينا
الرائدة يف م�شروعات الزراعة حتت مظلة القطاع اخلا�ص.

2006

جمموعة جذور ت�ستحوذ على ح�صة  %31.5من �أ�سهم ال�شركة
الوطنية ملنتجات الذرة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف ال�صناعات
التحويلية مثل مطاحن الذرة الرطب وتكرير ال�سكر.

القلعة تف�صل جمموعة �أ�سيك القاب�ضة عن �شركة �أ�سكوم
للجيولوجيا والتعدين مع حتويل الأخرية �إىل منظومة ا�ستثمارية
متكاملة يف م�شروعات التعدين وت�صنيع اخلامات ال�صناعية
وا�ستك�شاف و�إنتاج املعادن الثمينة.
القلعة ت�ؤ�س�س �شركة طاقة عربية لت�صبح ذراعها اال�ستثماري
يف م�شروعات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز
الطبيعي واملنتجات البرتولية يف �أ�سواق ال�شرق الأو�سط.

القلعة ت�ؤ�س�س ال�شركة الوطنية للنقل النهري لال�ستفادة من مميزات
اال�ستثمار مب�شروعات النقل النهري يف م�صر مع تنمية �سل�سلة من
املوانئ النهرية يف مواقع ا�سرتاتيجية.

جمموعة جذور ت�ستحوذ على ح�صة  %100من �أ�سهم �شركة
الر�شيدي امليزان (�أكرب عالمة جتارية يف �أ�سواق الطحينة
واحلالوة).
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عن شركة القلعة

2007

2009
جمموعة جذور ت�ستحوذ على ح�صة  %100من �أ�سهم �شركة
م�صر �أكتوبر لل�صناعات الغذائية (جبنة امل�صريني).

�إطالق �شركة تنمية للتمويل متناهي ال�صغر من خالل �شبكة
فرعا يف �أنحاء اجلمهورية.
مكونة من ً 15

�شركة جال�س ورك�س ت�ستحوذ على ح�صة  %35من �أ�سهم �شركة
م�صر ل�صناعة الزجاج.

اال�ستحواذ على �شركتي �إيكارو و�إنتاج باعتبارهما نواة م�شروعات
تدوير املخلفات الزراعية واملنزلية حتت مظلة �شركة توازن.

2008

�أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز ت�ستحوذ على ح�صة ا�سرتاتيجية يف
�شركة  GMA Resourcesاملقيدة يف �أ�سواق اململكة املتحدة
واملتخ�ص�صة يف ا�ستك�شاف و�إنتاج الذهب.

تنفيذ �صفقة تخارج جزئي من �شركة �أ�سكوم عرب البور�صة
امل�صرية.
�سفنك�س جال�س تبد�أ �إن�شاء م�صنع حديث لإنتاج الزجاج امل�سطح
بتكلفة  1.1مليار جنيه ( 200مليون دوالر) يف مدينة ال�سادات
التي تبعد  70كم �شمال القاهرة.

طاقة عربية تعلن افتتاح �أوىل حمطات الوقود التابعة لها يف
البحرية و�أ�سيوط وال�شرقية وكفر ال�شيخ واال�سماعيلية.

جمموعة جذور تعلن تنفيذ �أول �صفقة ا�ستحواذ دولية ب�شراء
ح�صة  %75من �أ�سهم �شركة امل�شرف ال�سودانية الرائدة يف
�صناعة احلالوة والب�سكويت والدقيق.

2009
طرح �أ�سهم �شركة القلعة للتداول يف البور�صة امل�صرية.

ال�شركة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية تعلن �إمتام �إن�شاء ميناء
طنا�ش ب�شمال القاهرة.

الر�شيدي امليزان تبد�أ �إنتاج املربى و�صل�صة الطماطم يف
م�صنعها اجلديد.

�إن�شاء حمطة بربر للطاقة الكهربائية بقدرة  42ميجاوات لتوفري
احتياجات الطاقة مب�صنع �أ�سمنت التكامل التابع ل�شركة �أ�سيك
للأ�سمنت يف ال�سودان.

نايل لوجي�ستيك�س ت�ستحوذ على ح�صة  %51من �أ�سهم �شركة كري
مارين للنقل النهري يف ال�سودان.

2010
قامت شركة القلعة بين منتصف عام  2009وعام  2010باتخاذ مجموعة من الخطوات الحاسمة بهدف تطوير
قطاع النقل في شمال وشرق أفريقيا ،وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة لتطوير شبكة نقل باستخدام
السكك الحديدية ووسائل النقل النهري عالية الكفاءة ،سع ًيا للربط بين سواحل البحر المتوسط في مصر
والمناطق الداخلية بكينيا وأوغندا

�سفنك�س للزجاج تبد�أ عمليات الإنتاج يف م�صنعها الأكرث تطو ًرا
من الناحية التكنولوجية يف ال�سوق امل�صري والذي تكلف �إن�شا�ؤه
 1.1مليار جنيه.

�إطالق الأن�شطة الت�شغيلية ل�شركة �أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة يف
ثالثة مواقع �إنتاجية مبحافظات ال�صعيد.
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عن شركة القلعة

أصبحت القلعة أكبر شركة لالستثمار المباشر في أفريقيا ،حيث بلغت قيمة
استثماراتها  8.3مليار دوالر تغطي  15قطاع متنوع في انحاء  14دولة ،وذلك
ً
وفقا لتصنيف مؤسسة برايفت إكوتي إنترناشونال خالل عام 2010

2012
�شركة جال�س روك للمواد العازلة التابعة لأ�سكوم للتعدين تبد�أ
عمليات الإنتاج مب�صنع ال�صوف ال�صخري اجلديد الذي تكلف
 70مليون دوالر لإنتاج وت�سويق املواد العازلة التي ت�ساهم يف تر�شيد
ا�ستهالك الطاقة.

ال�شركة امل�صرية للتكرير تنتهي من الإقفال املايل مل�شروع �إن�شاء
معمل تكرير جديد بتكلفة ا�ستثمارية تبلغ  3.7مليار دوالر.

2010
القلعة تكت�سب ح�صة الأغلبية من �أ�سهم �شركة �سكك حديد ريفت
فايل وتتوىل قيادة برنامج �إعادة الت�أهيل الذي تبلغ تكلفته 287
مليون دوالر لتعزيز الكفاءة الت�شغيلية وخف�ض معدل احلوادث
وحتديث نظم جدولة رحالت �شحن الب�ضائع ونقل الركاب.

�شركة طاقة عربية تعلن بدء الن�شاط التجاري يف �أول حمطة كهرباء
م�ستقلة تابعة للقطاع اخلا�ص يف قطاع البرتوكيماويات بال�سوق
امل�صري.

توقيع اتفاقية متويل بقيمة  2.6مليار دوالر لتوفري ال�شق
االئتماين مل�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير.

�شركة نايل كارجو تنتهي من بناء مرف�أ الأونا�ش العائمة لتطوير
�أعمال التحميل والتفريغ وتبد�أ ت�شغيل الون�ش العائم بتكلفة 47
مليون جنيه يف ميناء الإ�سكندرية.

�شركة نايل كارجو تت�سلم �أول �صندلني من �أ�سطول �صنادل النقل
النهري ال�صديقة للبيئة واملتعاقد على بنائها يف �شركة تر�سانة
الإ�سكندرية.

�شركة القلعة تعلن �إمتام عملية التحول من �شركة ا�ستثمار
مبا�شر �إىل �شركة ا�ستثمارية ،تركي ًزا على م�شروعات ال�صناعة
والبنية الأ�سا�سية.

�شركة القلعة تركز على ا�ستثماراتها التابعة يف  5قطاعات حمورية
يف �إطار ا�سرتاتيجية النمو التي تتبناها ال�شركة ،وهي قطاعات
الطاقة والأ�سمنت والأغذية والنقل والدعم اللوجي�ستي والتعدين.

م�صنع �أ�سيك املنيا يبد�أ عمليات �إنتاج الأ�سمنت بطاقة  2مليون
طن �سنو ًيا يف �صعيد م�صر.

�شركة �سكك حديد ريفت فايل تعلن االنتهاء من �إن�شاء
اخلطوط اجلديدة بطول  73كم بني ميناء مومبا�سا والعا�صمة
الكينية نريوبي.

مزارع دينا تت�سلم �ألف بقرة ع�شار من �أعرق ال�سالالت
الأمريكية ،لريتفع بذلك قطيع �أبقار ال�شركة �إىل � 15ألف ر�أ�س،
مبا يف ذلك � 9آالف بقرة حلوب.

�شركة ريفت فايل تنتهي من تنفيذ املرحلة الأوىل بربنامج �إعادة
ت�أهيل خط ‹‹تورورو – جولو – باكاوا�ش›› املمتد بطول  500كم
عاما من الإهمال و�ضعف
بني كينيا و�شمال �أوغندا بعد قرابة ً 20
الكفاءة الت�شغيلية.

مزارع دينا تطلق �سل�سلة متاجر التجزئة اجلديدة حتت
رواجا يف ال�سوق امل�صري.
عالمتها التجارية الأكرث ً

افتتاح م�صنع �أ�سمنت التكامل على بعد  320كم �شمال العا�صمة
ال�سودانية اخلرطوم ،وبطاقة �إنتاجية  1.6مليون طن �سنو ًيا.

2013

2014

2011
�شركة القلعة تتلقى موافقة جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �أوبيك
الأمريكية على تقدمي حزمة متويل جديدة بقيمة  150مليون
دوالر �أمريكي لدعم وترية التنمية با�ستثمارات القلعة.

�شركة �سابينا – �إحدى �شركات وفرة التابعة للقلعة يف القطاع
الزراعي بال�سودان – تنتهي من ح�صاد �أول حم�صول قمح
جتاري يف والية النيل الأبي�ض ال�سودانية.

ال�شركة الوطنية القاب�ضة لو�سائل النقل تبد�أ مزاولة ن�شاط
ا�ستثماري جديد لنقل احلاويات بني ميناء بور�سعيد وميناء �شرق
التفريعة مرو ًرا بقناة اخلدمات املالحية التابعة لقناة ال�سوي�س من
خالل ا�ستخدام البارجات املائية اململوكة لل�شركة.

منو �إنتاج احلليب اخلام بـ‹‹مزارع دينا›› �إىل �أكرث من 200
طن يوم ًيا.
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اإليضاحات المتممة وتحليالت اإلدارة

اإليضاحات المتممة
وتحليالت اإلدارة
تعكس النتائج المالية لشركة القلعة خالل عام  2015إتمام خطة التحول االستراتيجي إلى شركة
استثمارية وبداية تعزيز األداء المالي للشركة خالل المرحلة المقبلة.

الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب
والفوائد والإهالك واال�ستهالك

الإيرادات

8.2

مليار جنيه

مقابل  6.5مليار جنيه خالل عام 2014
لت�سهي����ل مقار ن����ة ا لأداء ا مل����ايل مقا ب����ل ع����ام  ،2014قا م����ت ا لإدارة ب�إ�ضافة
ا لإ ي����رادات وا لأر ب����اح الت�شغيلي����ة الناجتة ع����ن �أن�شط����ة �شركات �أ�سي����ك املنيا
و �أ�سي����ك للخر�سا ن����ة اجلا ه����زة حتى نها ي����ة �أكتو ب����ر والر�شي����دي امليزان حتى
نها ي����ة نوفم��ب�ر .و ق����د بلغ����ت �إ ي����رادات �شر ك����ة القلع����ة  8.2مليار جني����ه بعد
�إ ع����ادة تبو ي����ب القوا ئ����م املالي����ة لع����ام  ،2015وهو من����و �سن����وي مبعدل %27
مقا ب����ل  6.4ملي����ار جني����ه خالل ع����ام  .2014فيما بلغت ا لإ ي����رادات املجمعة
 6.6ملي����ار جني����ه عند ا�ستبع����اد امل�ساهمة ا لإيجابي����ة للأ�صول واال�ستثمارات
املباع����ة خ��ل�ال ع����ام .2015
و ق���د احت���ل قطاع ا لأ�سمن���ت وا لإن�شاءات �ص���دارة �إيرادات �شر ك���ة القلعة خالل
ع���ام ( 2015بع���د �إع���ادة التبويب) ،حي���ث بلغ���ت م�ساهمت���ه  ،%38ويليه قطاع
الطا ق���ة بن�سب���ة  ،%31عل ًم���ا ب�أن �إ ي���رادات طاقة عربي���ة ارتفعت مبع���دل �سنوي
 %28خ�ل�ال عام  ،2015بينم���ا ارتفعت �إيرادات �شركة �أ�سي���ك للأ�سمنت بن�سبة
 %20خ�ل�ال نف�س الف�ت�رة .وبد �أت �شر ك���ة القلعة جتمي���ع نتائج �أ�سك���وم للتعدين
بالكا م����ل �ضم����ن نتائجه����ا املالية اعتبا ًر ا من الر ب����ع الثالث لعام  ،2015حيث
�ساهم���ت الأخ�ي�رة مببل���غ  325.5ملي���ون جني���ه �ضم���ن �إي���رادات ع���ام .2015
وتتو ق����ع ا لإدارة �أن ترتف����ع م�ساهم����ة قط����اع الطا ق����ة خ��ل�ال املرحل����ة املقبل����ة
عل����ى خلفي����ة �إ مت����ام عملي����ة التخارج م����ن م�شرو ع����ات �أ�سي����ك املني����ا و �أ�سيك
للخر�سا ن����ة اجلا ه����زة خ��ل�ال نوفم��ب�ر  ،2015وذ ل����ك بالتوازي م����ع ا�ستكمال
م�ش����روع ال�شر ك����ة امل�صر ي����ة للتكر ي����ر – �أك��ب�ر م�ش����روع قط����اع خا �����ص حت����ت
التنفي����ذ حال ًي����ا يف م�ص����ر بتكلف����ة ا�ستثمار ي����ة قدر ه����ا  3.7ملي����ار دوالر
�أمريك����ي – متهي����دً ا لب����دء ا لإنت����اج خ��ل�ال الن�ص����ف الثاين م����ن عام .2017
و جت����در ا لإ�ش����ارة �إىل �أن ه����ذه امل�ستج����دات ت�أ ت����ي يف �إ ط����ار م�سا ع����ي القلع����ة
لإ مت����ام خط����ة التح����ول �إىل �شر ك����ة ا�ستثمار ي����ة ،حي����ث تتبل����ور ا�سرتاتيجي����ة
ال�شر ك����ة يف ع����دة حم����اور �أ�سا�سي����ة لتحقي����ق ذ ل����ك املق�صد ،و ه����ي ا�ستخدام
ح�صيل����ة التخ����ارج م����ن امل�شرو ع����ات غ��ي�ر الرئي�سي����ة يف تخفي�����ض املديونيات
عل����ى م�ست����وى القلع����ة و�شركاته����ا التابع����ة ،وز ي����ادة ح�ص�����ص القلع����ة ببع�ض
ال�ش����ركات التابع����ة الرئي�سي����ة ،م����ع ا�ستكم����ال م�ش����روع ال�شر ك����ة امل�صر ي����ة
للتكري����ر متهي����دً ا لب����دء الإنت����اج خ��ل�ال ع����ام .2017

847.1

مليون جنيه
موقع م�شروع امل�صرية للتكرير يف
م�سطرد ب�شمال القاهرة

مقابل  651.9مليون جنيه خالل عام 2014
اإليرادات (مليار جنيه)
6.5

8.2

العام المالي

1.8

2.1

الربع األخير

2015

2014

األرباح التشغيلية (مليون جنيه)
651.9

847.1

الربع األخير
2015

67.5

205.9

الربع األخير
2014

جد ي����ر بالذ ك����ر �أن �شر ك����ة القلع����ة قامت بتنفي����ذ  8عمليات تخ����ارج خالل عام
 2015بلغ����ت ح�صيلته����ا ا لإجمالي����ة  2.4ملي����ار جني����ه تقري ًب����ا ،و ه����و ت�ضاعف
ب�أك��ث�ر م����ن  2.5مرة ع����ن قيمة التخار ج����ات الثال ث����ة التي متت خ��ل�ال العام
ال�سا ب����ق .و �أثم����رت تخار ج����ات القلع����ة املنف����ذة خ��ل�ال عام  2015ع����ن حتقيق
�ص����ايف مكا�س����ب بقيم����ة  618.3ملي����ون جني����ه ،منه����ا  528.1ملي����ون جني����ه
نا جت����ة ع����ن �صفقات التخ����ارج من �ش����ركات �أ�سيك املني����ا ،و �أ�سي����ك للخر�سانة
اجلاه����زة ،والر�شي����دي املي����زان.
بلغ����ت ا لأر ب����اح الت�شغيلي����ة قب����ل خ�ص����م ال�ضرا ئ����ب والفوا ئ����د وا لإه��ل�اك
واال�سته��ل�اك (بع����د �إ ع����ادة التبويب)  847.1ملي����ون جنيه خالل عام ،2015
مقا ب����ل  651.9ملي����ون جني����ه خ��ل�ال ع����ام  ،2014وعل����ى الر غ����م م����ن غياب
م�ساهم����ة �ش����ركات �أ�سي����ك املني����ا و �أ�سي����ك للخر�سا ن����ة اجلا ه����زة خ��ل�ال �شهر
نوفم��ب�ر والر�شي����دي املي����زان خ��ل�ال دي�سمرب .فيم����ا بلغ����ت ا لأر ب����اح الت�شغيلية
املجمع����ة  447.2مليون جنيه بع����د ا�ستبعاد م�ساهم����ة ال�شركات التي تخارجت
منه����ا القلع����ة خ��ل�ال ع����ام .2015
وبلغ����ت ا لإ ي����رادات املجمع����ة  2.1مليار جني����ه خالل الربع ا لأخ��ي�ر من عام
 ،2015غ��ي�ر �أن ال�شر ك����ة �سجل����ت �ص����ايف خ�سا ئ����ر بقيم����ة  833ملي����ون جني����ه
خ��ل�ال نف�����س الف��ت�رة ،فيم����ا يعك�����س ت�أث��ي�ر تكالي����ف اال�ضمح��ل�ال امل�سجل����ة
خ��ل�ال الر ب����ع ا لأخ��ي�ر منف����ر ًد ا بقيم����ة  687ملي����ون جني����ه نظ���� ًر ا النخفا�����ض
قيم����ة ا�ستثم����ار القلع����ة بع����دة م�شروعات غ��ي�ر رئي�سي����ة يف �إطار االجتاه �إىل
الرتكي����ز عل����ى ال�ش����ركات التابعة بقطا ع����ي الطا ق����ة والبني����ة ا لأ�سا�سية .كما
ت�أ ث����رت النتا ئ����ج املجمع����ة بت�سجي����ل خم�ص�ص����ات بقيمة  171.4ملي����ون جنيه
خ��ل�ال ع����ام  ،2015وكذ ل����ك ت�سجي����ل  220ملي����ون جني����ه يف �ص����ورة خ�سائر
م����ن العملي����ات غ��ي�ر امل�ستمرة .وعل����ى هذه اخللفي����ة بلغ �ص����ايف اخل�سائر بعد
خ�ص����م حق����وق ا لأقلية  1.15ملي����ار جنيه خالل ع����ام  2015مقابل 855.6
ملي����ون جني����ه خ��ل�ال الع����ام ال�ساب����ق.

سترتفع مساهمة قطاع الطاقة بإجمالي
إيرادات شركة القلعة خالل الفترات المقبلة ،في
ضوء اقتراب اكتمال مشروع الشركة المصرية
للتكرير

صافي الربح (مليون جنيه)
العام المالي

()1,155.4

()855.6
2015

الربع األخير

()833.0
2014

()377.5
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اإليضاحات المتممة وتحليالت اإلدارة

موقع م�شروع امل�صرية للتكرير يف
م�سطرد ب�شمال القاهرة

اإليضاحات المتممة
وتحليالت اإلدارة (بقية)

تقدما ملحوظًا في تنفيذ الخطة االستراتيجية لعام  2015باعتبارها
أحرزت القلعة
ً
حجر الزاوية بمسيرة النمو المرتقب خالل المرحلة القادمة .وتقوم الشركة
حال ًيا بتنفيذ عمليات التخارج من عدة مشروعات سع ًيا لزيادة التركيز على تنمية
االستثمارات الرئيسية واالستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو

وترى الإدارة �أن الربع الأخري لعام  2015مثل توقيت ًا مثال ًيا لإقرار كافة
امل�صروفات غري النقدية املرتبطة بتكاليف اال�ضمحالل واملخ�ص�صات الالزمة
لإمتام عملية �إعادة الهيكلة املالية لل�شركة �سع ًيا لتعزيز مركزها املايل خالل
عام  ،2016بالإ�ضافة �إىل �إمتام خطة التحول �إىل �شركة ا�ستثمارية رائدة يف
قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجي�ستي والتعدين .وتعر�ض النقاط التالية
�أهم عنا�صر تلك اخل�سائر غري النقدية:
1 .1بلغت تكلفة ا�ضمحالل م�شروعات ا�ستك�شاف البرتول والغاز الطبيعي
 273مليون جنيه ،ويرجع ذلك ب�صورة رئي�سية �إىل �شركة وادي النيل
للبرتول املحدودة التي متتلك امتيازات ا�ستك�شافية يف دولتي ال�سودان
وجنوب ال�سودان .ويعك�س ذلك ت�أثري هبوط �أ�سعار النفط وحالة
ا�ضطراب العالقات بني ال�سودان وجنوب ال�سودان .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أن �شركة القلعة كانت قد �أقرت يف وقت �سابق با�ضمحالل ا�ستثمارها يف
ال�شركة الوطنية لإنتاج الزيت وال�شركة الوطنية للبرتول بن�سبة  %100من
قيمة تلك اال�ستثمارات.
2 .2مت ت�سجيل ا�ضمحالل بقيمة  51مليون جنيه تقري ًبا على م�ستوى النتائج
املالية لعدة �شركات تابعة منها �شركة �أ�سكوم وجمموعة �أ�سيك القاب�ضة
وال�شركة املتحدة للم�سابك .وي�أتي ذلك اال�ضمحالل كجزء طبيعي من
�أعمال ال�شركات الثالثة يف م�شروعات التعدين و�إدارة املحاجر والأ�شغال
املعدنية.
3 .3ت�أثر هام�ش الربح برتاجع �أ�سعار بيع ا لأ�سمنت ب�صورة ملحوظة يف ظل
حالة الت�شبع التي مير بها ال�سوق مع زيادة فوائ�ض ا لإنتاج وحت�سن
�إمدادات الطاقة مل�صانع ا لأ�سمنت خالل الفرتة املا�ضية ،وبالتايل قامت
ال�شركة بت�سجيل ا�ضمحالل �آخر بقيمة  263مليون جنيه على ال�شهرة
واال�سم التجاري لعدة م�شروعات ذات �أن�شطة وثيقة ال�صلة ب�صناعة
الأ�سمنت ،ومن بينها جمموعة �أ�سيك القاب�ضة ( 107مليون جنيه)
وال�شركة املتحدة للم�سابك ( 128مليون جنيه).

الديون (مليار جنيه)

4 .4قامت �شركة القلعة بتخفي�ض قيمة ا�ستثمارها يف �شركة تنوير بواقع 100
مليون جنيه يف �إطار عملية �إعادة الهيكلة املالية.

الشركة المصرية للتكرير

وقد تراجع �إجمايل الديون املجمعة ل�شركة القلعة بواقع  1.22مليار جنيه عن
نهاية دي�سمرب ( 2014با�ستثناء ديون ال�شركة امل�صرية للتكرير و�شركة �سكك
حديد ريفت فايل) ويعك�س ذلك خف�ض مديونيات جمموعة �أ�سيك القاب�ضة
بواقع  968.2مليون جنيه خالل الربع الأخري منفر ًدا.
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مقابل  32.4مليار جنيه بنهاية عام .2014

وتوا�صل �شركة القلعة �سعيها خلف�ض املديونيات كمحور رئي�سي من حماور
اال�سرتاتيجية التي تتبناها خالل هذه املرحلة ،مثلما كان احلال خالل عام
 2015حيث عكفت ال�شركة على خف�ض الديون با�ستخدام عائدات التخارج
من امل�شروعات غري الرئي�سية وكذلك تقلي�ص املديونيات التي يتم جتميعها يف
�ضوء عمليات التخارج املذكورة.
وقد جنحت �شركة القلعة يف خف�ض مديونيات قدرها  2.16مليار جنيه تقري ًبا
خالل عام ( 2015مت ت�سجيل جزء منها مبيزانية �شركة القلعة حتت بند عمليات
غري م�ستمرة بينما مت ت�سجيل اجلزء الآخر �ضمن بند االلتزامات املحتفظ بها
لغر�ض البيع) ،عل ًما ب�أن ال�شركة قامت بخف�ض مديونيات بقيمة  260مليون
جنيه خالل الربع الأول من عام .2016

ي�ستعر�ض التقرير ال�سنوي �أداء ال�شركات الرئي�سية التابعة للقلعة من �صفحة
� 46إىل �صفحة  .75كما ميكن حتميل القوائم املالية الكاملة ل�شركة القلعة عرب
زيارة املوقع ا لإلكرتوين ir.qalaaholdings.com
ديسمبر سبتمبر
2014
2014

37.2

مليار جنيه

الديون (مليار جنيه)

أفريكا ريل وايز

1.67

1.66

1.64

1.65

1.55

1.42

ويف حالة احت�ساب ديون ال�شركة امل�صرية للتكرير و�شركة �سكك حديد ريفت
فايل ،ف�إن �إجمايل الديون امل�صرفية �سيبلغ  17.1مليار جنيه بنهاية دي�سمرب
 ،2015مقابل  13.5مليار جنيه بنهاية دي�سمرب  ،2014فيما يعك�س ت�أثري
م�سحوبات ال�شركتني من حزمة القرو�ض املتفق عليها.
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* وفيما يلي ا�ستعرا�ض �إ�ضايف لأداء �شركة القلعة والنتائج املجمعة عن الفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2015بالإ�ضافة
�إىل الإي�ضاحات املتممة وحتليالت الإدارة لنتائج وم�ستجدات الربع الأخري من عام  .2015ميكن حتميل القوائم املالية
الكاملة ل�شركة القلعة عرب زيارة املوقع الإلكرتوين ir.qalaaholdings.com
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المؤشرات المالية لعام 2015

موقع م�شروع امل�صرية للتكرير يف
م�سطرد ب�شمال القاهرة

المؤشرات المالية
لعام 2015

اإليرادات المجمعة لشركة
القلعة خالل عام 2015

4%
%31

%15

مليار

%4

8.2

الطاقة

اإليرادات
 3.1مليار جنيه (عام )2015

%8

جنيه

األسمنت واإلنشاءات
النقل والدعم اللوجيستي

3135.9

2,606.1

األرباح التشغيلية
 600مليون جنيه (عام )2015
600.0

582.7

التعدين
األغذية

األسمنت
واإلنشاءات

%38

قطاعات أخرى

اإليرادات
 2.5مليار جنيه (عام )2015
2518.6

1928.3

األرباح التشغيلية
 282.8مليون جنيه (عام )2015
282.8

اإليرادات
 702.3مليون جنيه (عام )2015

188.8

الطاقة

عام 2015

عام 2014

702.3

632.2

عام 2015

عام 2014

األرباح التشغيلية
 56.6مليون جنيه (عام )2015
56.6

46.2

التعدين
عام 2015

عام 2014

اإليرادات
 1.2مليار جنيه (عام )2015
1251.1

1008.1

عام 2015

عام 2014

عام 2015

اإليرادات
 676.4مليون جنيه (عام )2015

األرباح التشغيلية
 113.7مليون جنيه (عام )2015
113.7

عام 2015

676.4

166.1

األغذية
عام 2014

عام 2015

عام 2014

عام 2014

النقل والدعم
اللوجيستي

عام 2015

567.7

عام 2014

عام 2015

عام 2014

الخسائر التشغيلية
 9.4مليون جنيه (عام )2015
9.4-

عام 2015

95.0-

عام 2014

* بد�أت �شركة القلعة جتميع نتائج �أ�سكوم للتعدين بالكامل �ضمن نتائجها املالية اعتبارًا من الربع الثالث لعام  ،2015حيث �ساهمت الأخرية مببلغ  325.5مليون جنيه �ضمن �إيرادات عام � ،2015إىل جانب  51.8مليون جنيه �ضمن الأرباح الت�شغيلية خالل نف�س العام.
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أبرز مستجدات برنامج التخارج من المشروعات غير الرئيسية

أبرز مستجدات برنامج التخارج من
المشروعات غير الرئيسية

مصر لصناعة الزجاج والمتحدة
للعبوات الزجاجية

نجحت شركة القلعة في تنفيذ  8عمليات تخارج خالل عام  2015بلغت حصيلتها اإلجمالية  2.4مليار
جنيه تقري ًبا ،وهو تضاعف بأكثر من  2.5مرة عن قيمة التخارجات الثالثة التي تمت خالل العام السابق.

تنمية

450
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قامت �شركة القلعة يف دي�سمرب  2015ب�إمتام تنفيذ �صفقة بيع كامل ح�صتها يف �شركة م�صر ل�صناعة الزجاج
( � )MGMإىل �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة الزجاج ،وكذلك بيع كامل ح�صتها يف ال�شركة املتحدة للعبوات
الزجاجية �إىل �شركة م�صر ل�صناعة الزجاج ،يف عملية تقدر القيمة الإجمالية حلقوق امللكية بال�شركتني
بحوايل  828مليون جنيه .واجلدير بالذكر �أن �شركة القلعة امتلكت ب�صورة غري مبا�شرة ح�صة  %15.2من
�شركة م�صر ل�صناعة الزجاج وال�شركة املتحدة للزجاج ،وهي من كربى ال�شركات املتخ�ص�صة يف ت�صنيع
وت�صدير العبوات الزجاجية ب�أ�سواق ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.

أسيك المنيا
وأسيك للخرسانة
الجاهزة

المصريين
�أعلن���ت �شر ك���ة القلع���ة يف دي�سم�ب�ر  2015ع���ن
قي���ام جممو ع���ة ج���ذور التابع���ة له���ا بتوقي���ع اتفاق
بي���ع �شر ك���ة م�ص���ر �أكتو ب���ر لل�صناع���ات الغذائي���ة
«امل�صري�ي�ن» �إىل م�ستثم���ر م�ص���ري بقيم���ة �إجمالية
للم�ش���روع  50مليون جني���ه ،منها  16.5مليون جنيه
ديو ًن���ا مت تخفي�ضه���ا من الد ي���ون املجمع���ة لل�شركة.
وجد ي���ر بالذكر �أن �شركة م�صر �أكتو ب���ر لل�صناعات
الغذائي���ة كا ن���ت ق���د توقفت ع���ن الن�شاط يف 2012
وقام���ت القلع���ة ب�شط���ب قيم���ة ا�ستثماراته���ا به���ا.

مليون جنيه

قامت شركة القلعة ببيع كامل
حصتها في شركة تنمية إلى
المجموعة المالية هيرميس في
تقدر القيمة اإلجمالية
صفقة
ِ
لحقوق الملكية بالشركة بمبلغ
 450مليون جنيه.

�أعلنت �شركة القلعة يف مار�س  2016عن �إمت��ام
�صفقة بيع كامل ح�صتها البالغة  %70من �أ�سهم
�شركة «تنمية» �إىل املجموعة املالية هريمي�س.
وتقدر ال�صفقة القيمة ا لإجمالية حلقوق امللكية
بال�شركة مببلغ  450م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه .وتتخ�ص�ص
�شركة «تنمية» يف مت��و ي��ل ا مل�����ش��روع��ات ال�صغرية
وا مل�����ش��روع��ات م��ت��ن��ا ه��ي��ة ا ل�����ص��غ��ر ح��ي��ث اكت�سبت
مكانة را ئ��دة بال�سوق امل�صري منذ ن�ش�أتها عام
 .2009وبلغ ر�صيد القرو�ض املقدمة �إىل نحو 108
�ألف عميل 509 ،مليون جنيه بنهاية عام .2015
وقد جنحت �شركة «تنمية» منذ ن�ش�أتها يف خدمة
� 365أ ل���ف ع��م��ي��ل م��ن خ�ل�ال  114ف���رع يف جميع
�أنحاء اجلمهورية وموظفيها البالغ عددهم 1500
موظف.

الرشيدي الميزان

 518مليون جنيه
نجحت شركة القلعة في تنمية
أعمال الرشيدي الميزان عبر
طرح باقة جديدة من المنتجات
االبتكارية ،باإلضافة الى التوسع
في اختراق أسواق جديدة.

�أعلنت �شركة القلعة يف دي�سمرب � 2015أن جمموعة
ج��ذور التابعة لها �أ مت��ت تنفيذ �صفقة بيع كامل
�أ�سهم �شركة الر�شيدي ا مل��ي��زان ،يف عملية تقدر
القيمة ا لإجمالية حلقوق امللكية بال�شركة بنحو
 518مليون جنيه .وقام ب�إبرام اتفاق اال�ستحواذ
�شركة العليان املالية املحدودة وبع�ض �شركاتها
التابعة .وت�أ�س�ست �شركة الر�شيدي امليزان عام
 ،1889وهي من �أكرب منتجي الطحينة واحلالوة
الطحينية بال�سوق امل�صري .وعلى مدار ال�سنوات
املا�ضية ،جنحت �شركة القلعة يف تنمية �أعمال
ا ل��ر ���ش��ي��دي ا مل��ي��زان ع�بر ط���رح ب��ا ق��ة ج��د ي��دة من
ا مل��ن��ت��ج��ات اال ب��ت��ك��ار ي��ة ،ب��ا لإ���ض��ا ف��ة اىل ا ل��ت��و ���س��ع
يف �صناعة ا مل��ر ب��ى و�صل�صلة ا ل��ط��م��ا ط��م و ك��ذ ل��ك
اخرتاق �أ�سواق ت�صديرية جديدة.

شركة مشرق
�أعلن���ت �شر ك���ة القلع���ة يف نوفم�ب�ر � 2015أن �شركة
«م�ش���رق» التابعة لها قامت بتوقي���ع اتفاق مع الهيئة
العا م���ة للمنطق���ة االقت�صادية لقن���اة ال�سوي�س لنقل
عق���د حق االمتي���از ال�سا ب���ق منحه لل�شر ك���ة .وكانت
�شر ك���ة «م�ش���رق» ق���د ح�صل���ت عل���ى ح���ق امتي���از
�إن�ش���اء و�إدارة وت�شغي���ل وت�سلي���م حمط���ة ال�ص���ب
ال�سا ئ���ل عل���ى م�سا ح���ة � 210ألف مرت مر ب���ع مبيناء
�ش���رق بور�سعي���د ،لتك���ون �أول حمطة م���ن نوعها يف
املنطق���ة لتخز ي���ن و ت���داول منتجات ال�ص���ب ال�سائل
ومتوين ال�سف���ن بالوقود وتوفري خدم���ات لوجي�ستية
متنو ع���ة .وقد قام���ت �شركة «م�شرق» من���ذ ح�صولها
على عق���د االمتياز ب�إ ع���داد املخط���ط والت�صميمات
اخلا�ص���ة بامل�ش���روع مم���ا ي�سم���ح ب�سر ع���ة تنفي���ذه
يف ه���ذه املرحل���ة .واتف���ق الطرف���ان على نق���ل عقد
ح���ق االمتي���از م���ع قي���ام الهيئ���ة العا م���ة للمنطق���ة
االقت�صاد ي���ة لقن���اة ال�سوي�س ب�سداد كا ف���ة التكاليف
الت���ي �أنفقتها �شر ك���ة «م�شرق» عل���ى امل�شروع ،وعلى
�أن ت�سل���م ال�شر ك���ة للهيئ���ة ا لأر����ض حم���ل االمتي���از
وكذ ل���ك الت�صميم���ات الت���ي تق���ع يف حوزته���ا �سع ًي���ا
لت�سري���ع وت�ي�رة تنفي���ذ امل�ش���روع.

�أعلن���ت �شرك���ة القلعة خ�ل�ال نوفم�ب�ر � 2015أن �شركة
�أ�سي���ك للأ�سمنت التابعة لها قام���ت ببيع كامل ح�صتها
ب�شركت���ي �أ�سي���ك املني���ا و�أ�سي���ك للخر�سان���ة اجلاهزة
�إىل �شرك���ة م�ص���ر للأ�سمنت – قنا مقاب���ل مليار جنيه
تقري ًبا .وقد ب���د�أ الت�شغيل التجاري مل�صنع �أ�سيك املنيا
يف �أغ�سط����س  2013وتبلغ طاقته الإنتاجية  2مليون طن
�سنو ًي���ا ،بينما تق���وم �شركة �أ�سي���ك للخر�سانة اجلاهزة
بت�شغي���ل  6حمط���ات متخ�ص�ص���ة يف �إنت���اج وتوزي���ع
اخلر�سان���ة اجلاه���زة بالوج���ه القبل���ي .وبلغ���ت ح�صة
�شرك���ة �أ�سيك للأ�سمن���ت  %46.5ب�شرك���ة �أ�سيك املنيا
و %55ب�شرك���ة �أ�سي���ك للخر�سانة اجلاه���زة وقت �إمتام
تنفي���ذ�صفق���ةالبي���عاملذك���ورة.

شركة مصر
لألسمنت – قنا
قامت �شركة القلعة ببيع ح�صتها البالغة  %27.5يف
«م�صر للأ�سمنت – قنا» خالل الربع الثاين من عام
 ،2015ونتج عن ذلك ت�سجيل �أرباح ر�أ�سمالية بقيمة
 101مليون جنيه ،ف�ض ًال عن تخفي�ض مديونيات
جمموعة �أ�سيك القاب�ضة بحوايل  365مليون جنيه.

فاروس القابضة
�أعلنت �شركة القلعة يف فرباير  2015عن بيع كامل
ح�صتها البالغة  %80من �أ�سهم �شركة فارو�س
القاب�ضة لال�ستثمارات املالية ،يف عملية تقدر
القيمة الإجمالية لل�شركة بحوايل  40مليون جنيه.
وقام ب�إبرام اتفاق اال�ستحواذ على �شركة فارو�س
القاب�ضة حتالف ا�ستثماري يقوده الدكتور حممد
تيمور م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة فارو�س.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اتفاق اال�ستحواذ مت �إبرامه
من خالل �شركة فاينان�س �أنليميتد التابعة ل�شركة
القلعة يف قطاع اخلدمات املالية ،وي�شمل االتفاق
كامل �أ�سهم فارو�س القاب�ضة اململوكة ل�شركة القلعة
�سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة – والتي متثل
 %80من ر�أ�س املال امل�صدر لل�شركة .وتعد �شركة
فارو�س القاب�ضة واحدة من بنوك اال�ستثمار الرائدة
يف ال�سوق املحلي وتعترب من �أكرب خم�س �شركات
�سم�سرة يف م�صر ،كما حتظى ب�أن�شطة متكاملة يف
جماالت عديدة تغطي اخلدمات اال�ست�شارية و�إدارة
الأ�صول والبحوث اال�ستثمارية واال�ستثمار املبا�شر
وم�سك الدفاتر.
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المستجدات الرئيسية
خالل عام 2015

مارس 2015

يناير 2015
�شرك ��ة القلع ��ة ترع ��ى منت ��دى
الأعمال امل�صري-الكيني بالتزامن
م ��ع انعق ��اد اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة من
اللجنة امل�شرتكة امل�صرية الكينية،
وي�أت ��ي ذلك يف �إطار �إميان ال�شركة
ب�أهمية تعزيز العالقات بني م�صر
والدول الأفريقية.

�أحمد هيكل م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة
القلعة ،وه�شام اخلازندار ال�شريك امل�ؤ�س�س والع�ضو
املنتدب لل�شركة ،ميثالن القطاع اخلا�ص امل�صري
خالل املنتدى االقت�صادي الدويل  2015يف دافو�س
ب�سوي�سرا .وقام هيكل بتوجيه كلمة خالل جل�سة
“ت�شكيل التحوالت االقت�صادية مب�صر” والتي �ألقى
كلمتها االفتتاحية الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي
لت�سليط ال�ضوء على مالمح خارطة الطريق
االقت�صادية مب�صر ور�ؤيته مل�ستقبل االقت�صاد امل�صري
بحلول عام .2020

�شركة �أ�سيك للهند�سة والإدارة – املتخ�ص�صة يف الإدارة الفنية
والهند�سية مل�صانع الأ�سمنت يف م�صر ومنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا – توقع عقد الت�شغيل والإدارة مع ال�شركة
االثيوبية National Cement Share Company
لتوفري خدمات الإدارة الفنية والت�شغيلية مل�صنع �أ�سمنت تبلغ
طاقته الإنتاجية مليون طن كلنكر �سنو ًيا .العقد تبلغ مدته �سنة
واحدة قابلة للتجديد ملدة � 5سنوات �إ�ضافية.

ا�ستجابة لرغبة احلكومة امل�صرية يف عر�ض
امل�شروعات القومية ال�ضخمة يف م�ؤمتر دعم
وتنمية االقت�صاد امل�صري مبدينة �شرم ال�شيخ،
قامتالقلعةبت�سليطال�ضوءعلىم�شروع«ال�شركة
امل�صرية للتكرير» ،وهو �أحدث معمل لتكرير
املنتجات البرتولية يتم حال ًيا �إن�شا�ؤه يف منطقة
م�سطرد بجمهورية م�صر العربية ،ب�إجمايل
ا�ستثمارات قدرها  3.7مليار دوالر .ويعد امل�شروع
مثاال يحتذى به يف ال�شراكة الناجحة بني القطاع
اخلا�ص واحلكومة امل�صرية مب�شروعات القيمة
امل�ضافة ذات املردود االجتماعي والبيئي .وقد �شارك
�أحمد هيكل م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة
القلعة باجلل�سة النقا�شية «معادلة الطاقة يف
م�صر» وذلك مب�شاركة �أبرز خرباء قطاع الطاقة
وال�سادة وزراء البرتول والكهرباء والطاقة.

فبراير 2015

�شركة القلعة توقع اتفاق بيع ح�صتها البالغة
 %80من �أ�سهم فارو�س القاب�ضة لال�ستثمارات
املالية يف عملية تقدر القيمة الإجمالية
لل�شركة بحوايل  40مليون جنيه .وخالل
فرتة ا�ستثمار القلعة �أ�صبحت فارو�س من
بنوك اال�ستثمار الرائدة يف ال�سوق املحلي
حيث تعترب من �أكرب خم�س �شركات �سم�سرة
يف م�صر ،كما حتظى ب�أن�شطة متكاملة يف
جماالت عديدة تغطي اخلدمات اال�ست�شارية
و�إدارة الأ�صول والبحوث اال�ستثمارية
واال�ستثمار املبا�شر.

جمل�س �إدارة القلعة يوافق على زيادة ر�أ�س املال بقيمة  1.7مليار جنيه
لريتفع ر�أ�س املال املدفوع من  8مليار جنيه �إىل  9.7مليار جنيه ،وذلك من
خالل �إ�صدار �أ�سهم جديدة يبلغ عددها  340مليون �سهم.

�شركة القلعة حتتفل بانتهاء �أول ف�صل
درا�سي من الدبلوما االحرتافية ل�صناعة
اال�سمنت تخ�ص�ص ال�صيانة امليكانيكية.
وقد مت تقدمي الربنامج الدرا�سي
بالتعاون بني �شركة �أ�سيك للهند�سة
والإدارة وق�سم اخلدمات الهند�سية
والعلمية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة.
وجتمع �شهادة الدبلوما االحرتافية
ل�صناعة اال�سمنت بني الدرا�سة الأكادميية
والعلمية املتخ�ص�صة ،واخلربة العملية يف
�صناعة الأ�سمنت ،حيث وتنق�سم الدبلوما
�إىل ثالثة تخ�ص�صات مهنية تت�ضمن
ال�صيانة التخ�ص�صية مل�صانع الأ�سمنت،
وهند�سة الإنتاج والت�شغيل ،و�ضمان
ومراقبة اجلودة واالختبارات املعملية.

يف �إطار التزامها بدعم مبادرات التنمية امل�ستدامة ب�أفريقيا وامل�ساهمة
الفعالة يف النهو�ض باملجتمعات املحيطة با�ستثماراتها� ،شركة القلعة
تت�شرف برعاية مهرجان الأق�صر الرابع لل�سينما الأفريقية.
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المستجدات الرئيسية
خالل عام ( 2015بقية)
نوفمبر 2015

يونيو 2015
م�ؤ�س�س ��ة القلع ��ة للمن ��ح الدرا�سية حتتفل مب ��رور � 9سنوات على
ن�ش�أته ��ا وتق ��دمي  138منح ��ة درا�سي ��ة منذ ع ��ام  2007مع �إعالن
�أ�سم ��اء امل�ستفيدين اجلدد من برام ��ج البعثات العلمية بح�ضور
وزيرة الت�ضامن االجتماعي.

سبتمبر 2015
�شركة القلعة تعقد م�ؤمت� � ًرا ال�ستعرا�ض
م�ستقب ��ل التج ��ارة ب�ي�ن م�ص ��ر و�ش ��رق
�أفريقي ��ا وتعري ��ف جمتم ��ع الت�صدي ��ر
والأعم ��ال امل�ص ��ري باملزاي ��ا التناف�سي ��ة
ملنظوم ��ة �س ��كك حدي ��د ريف ��ت ف ��ايل
مب�شارك ��ة وا�سع ��ة م ��ن كب ��ار ممثل ��ي
جمتم ��ع الأعم ��ال واحت ��اد ال�صناع ��ات
امل�صرية .وق ��د مت خالل امل�ؤمتر عر�ض
�آلي ��ات وا�سرتاتيجي ��ات تعزيز العالقات
الثنائي ��ة ب�ي�ن م�ص ��ر وبل ��دان �ش ��رق
�أفريقي ��ا.

�شرك ��ة القلع ��ة تعل ��ن ع ��ن �إب ��رام �سل�سل ��ة �صفق ��ات
ا�ستثماري ��ة م ��ع �شرك ��ة فاينان�ش ��ال هول ��دجن
انرتنا�شون ��ال – �أح ��د �أب ��رز ال�ش ��ركاء امل�ستثمري ��ن يف
م�شروعات القلعة – لبيع ح�صتها يف امل�شروعات غري
الرئي�سية مع �شراء ح�ص�ص �شركة فاينان�شال هولدجن
انرتنا�شونال بعدة �شركات تابعة رئي�سية .ومن املقرر
مبقت�ض ��ى تل ��ك ال�صفق ��ات �أن تبي ��ع �شرك ��ة القلع ��ة
ح�صته ��ا يف كل م ��ن �شرك ��ة مين ��ا هوم ��ز ،وجمموع ��ة
جراندفي ��و القاب�ض ��ة ،وكذل ��ك �شرك ��ة �أرا�ض ��ي مزارع
دينا �إىل �شركة فاينان�شال هولدجن انرتنا�شونال ،مع
اال�ستح ��واذ عل ��ى ح�ص ��ة الأخرية يف جمموع ��ة �أ�سيك
القاب�ض ��ة (الأ�سمن ��ت والإن�ش ��اءات) ،و�شركت ��ي طاق ��ة
عربي ��ة وم�ش ��رق للب�ت�رول (الطاق ��ة) ،و�شرك ��ة ناي ��ل
لوجي�ستيك� ��س (النقل والدعم اللوجي�ستي) ،و�سل�سلة
�سوبرمارك ��ت مزارع دينا (التجزئة) ،وكذلك ال�شركة
املتحدة للم�سابك (ال�صناعات املعدنية).

أكتوبر 2015
انطالقاًمن ع�ضويتها الن�شطة مببادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة
( ،)UNGCنال ��ت �شركة القلع ��ة �إ�شادة وا�سعة على ال�ساحة الدولية
تقدي� � ًرا جل ��ودة ومتيز برنام ��ج اال�ستدام ��ة الذي تتبن ��اه ال�شركة،
حيث فازت القلعة بجائزة امل�ؤ�س�سة الإعالمية World Finance
 Magazineلـ”�أف�ض ��ل نظ ��ام حوكمة يف م�صر لع ��ام  .”2015وفازت
القلع ��ة � ً
أي�ض ��ا بجائ ��زة “�أف�ض ��ل �شرك ��ة ا�ستثماري ��ة يف م�ص ��ر لع ��ام
 ”2015م ��ن امل�ؤ�س�س ��ة الإعالمي ��ة  Corporate Live Wireوذلك
تقدي ًرا لنموذج الأعمال االبتكاري الذي تتبناه ال�شركة.

�شرك ��ة القلع ��ة تبي ��ع ح�صته ��ا يف م�شرو ع ��ات �أ�سي ��ك املني ��ا و �أ�سي ��ك
للخر�سا ن ��ة اجلا ه ��زة �إىل �شر ك ��ة م�ص ��ر للأ�سمن ��ت – قن ��ا مقا ب ��ل
ملي ��ار جني ��ه تقري ًب ��ا ،وال�صفق ��ة تق ��در القيم ��ة الكلي ��ة لل�شركت�ي�ن
بنح ��و  2.1ملي ��ار جني ��ه.

�أعلن ��ت �شرك ��ة القلع ��ة �أن جمموع ��ة
ج ��ذور التابعة لها قامت بتوقيع اتفاق
لبي ��ع كام ��ل ح�صته ��ا من �أ�سه ��م �شركة
م�صان ��ع حلويات الر�شي ��دي امليزان ،يف
عملية تقدر القيمة الإجمالية حلقوق
امللكي ��ة بال�شرك ��ة بنح ��و  518ملي ��ون
جني ��ه .وق ��ام ب�إب ��رام اتف ��اق اال�ستحواذ
�شركة العلي ��ان املالية املحدودة وبع�ض
�شركاتها التابع ��ة .وقد �أدت عملية بيع
الر�شيدي امليزان �إىل تخفي�ض الديون
املجمع ��ة ل�شرك ��ة القلع ��ة بنح ��و 237
مليون جنيه م�صري.

ديسمبر 2015
جمموعة جذور التابعة للقلعة تبيع
الأ�صول اململوكة ل�شركة  RISيف ال�سودان
و�شركة م�صر �أكتوبر لل�صناعات الغذائية
(امل�صريني) ،مقابل  4.3مليون دوالر و50
مليون جنيه على التوايل .و�أثمرت ال�صفقة
عن تخفي�ض الديون املجمعة ملجموعة
جذور بنحو  20مليون جنيه ،وذلك يف
�إطار خطة القلعة للتخارج من الأن�شطة
غري الأ�سا�سية وزيادة الرتكيز على تنمية
ا�ستثماراتها الرئي�سية واال�ستفادة من
قدرتها املتزايدة على النمو.

قام ��ت �شرك ��ة القلع ��ة ب�إمت ��ام تنفيذ �صفق ��ة بيع كام ��ل ح�صتها
يف �شرك ��ة م�ص ��ر ل�صناع ��ة الزج ��اج ( )MGMيف عملي ��ة تق ��در
القيم ��ة الإجمالي ��ة حلق ��وق امللكي ��ة بال�شركت�ي�ن بح ��وايل 828
مليون جنيه .و�ست�ساهم عملية التخارج يف ت�سريع وترية تنفيذ
اال�سرتاتيجي ��ة الت ��ي تتبناه ��ا ال�شرك ��ة ،تركي� � ًزا عل ��ى تخفي�ض
الديون على م�ستوى �شركة القلعة وال�شركات التابعة.
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االستثمارات ذات المردود المستدام

أساسا للوفاء بالمسئولية
القدوة الحسنة
ً
تجاه المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة

إلماما بأن قدرته على النمو وتحقيق األرباح الجذابة
بات القطاع الخاص أكثر
ً
مرهونة باستقرار المجتمع وازدهاره ،وهنا ينشأ التداخل الهائل بين مصالح
القطاعين العام والخاص

نجحت شركة القلعة على مدار  10سنوات في تقديم مثا ًلا يحتذى به في إطالق المشروعات االستثمارية ذات
المردود اإليجابي على المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة بمصر والمنطقة
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مليون دوالر
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ألف دوالر

ر�صدتها �شركة القلعة لتمويل مبادرات التنمية
املجتمعية منذ ن�ش�أتها يف عام 2004

خ�ص�صتها �شركة �أفريكا ريل وايز لدعم برامج
التدريب الإداري

حتر�ص �شركة القلعة على �إقامة امل�شروعات ذات املردود الإيجابي على املنظومة
االقت�صادية باملنطقة ،من خالل اال�ستثمار يف جمموعة من القطاعات املحورية
تركيزً ا على الطاقة والبنية الأ�سا�سية .وتهدف �شركة القلعة �إىل امل�ساهمة
لي�س فقط يف دعم االقت�صاد الوطني وحتفيز مناخ اال�ستثمار ،بل � ً
أي�ضا الت�أثري
�إيجاب ًيا على �أبناء املجتمعات املحلية عرب خلق فر�ص عمل جديدة وتلبية الطلب
على املنتجات واخلدمات الأ�سا�سية .وتوا�صل ال�شركة توظيف فر�ص النمو
الواعدة� ،إميا ًنا منها ب�أن �إقامة امل�شروعات الناجحة التي تراعي كافة الأبعاد
وامل�سئوليات �سي�ساهم يف النهو�ض بالبالد واالقت�صادات واملجتمعات التي تعمل
بها بالتوازي مع دعم منو ال�شركة والعمل وف ًقا لنموذج �أعمال م�ستدام.

وي�شرتط على جميع امل�ؤ�س�سات واملنظمات من �أع�ضاء املبادرة تقدمي تقرير
اال�ستدامة ب�صفة �سنوية لتحديد �أثر ممار�ساتهم و�أعمالهم فيما يتعلق بق�ضايا
اال�ستدامة الهامة .ويف هذا ال�سياق قامت �شركة القلعة يف عام  2015ب�إ�صدار
�أول تقرير لال�ستدامة ،لتكون بذلك �أول �شركة م�صرية حت�صل على ت�صنيف
(�أ) من هيئة املبادرة العاملية لإعداد التقارير (  ،)GRIتقدي ًرا جلهود والتزام
ال�شركة باملوائمة بني �أعمالها ومعايري مبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة.

تبني قواعد ومعايري االمتثال على نطاق وا�سع يفوق الإطار املتعارف
عليه

�أ�صبحت �شركة القلعة ع�ض ًوا مببادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة ( )UNGC
يف �أكتوبر  ،2014وهي �أكرب مبادرة تطوعية تهدف �إىل تعزيز امل�سئولية
االجتماعية لل�شركات وت�ضم �أكرث من � 12ألف ع�ضو من ال�شركات واملنظمات
غري الهادفة للربح من  145دولة حول العامل .وقد قامت �شركة القلعة
باعتبارها �أحد �أبرز �أع�ضاء املبادرة مبوائمة ا�سرتاتيجيتها وبرنامج التنمية
امل�ستدامة الذي تتبناه وكذلك �إطار عمل احلوكمة مع الـ 10مبادئ املقبولة
عامليا يف جماالت حقوق الإن�سان والعمل والبيئة ومكافحة الف�ساد.

ندعم

النمـــو

الشامل
بأسواق

وبالإ�ضافة �إىل ذلك مت اختيار �شركة القلعة �ضمن الأع�ضاء امل�شاركني يف
ت�أ�سي�س مبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة يف م�صر ،وهي منظمة م�ستقلة
متثل مركزً ا حمل ًيا ملبا�شرة عمليات مبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة
ومركزً ا خللق الوعي وتطوير القدرات� ،سع ًيا لدعم جميع الأطراف ذات ال�صلة
يف بناء منوذج �أعمال م�ستدامة وف ًقا لأف�ضل املمار�سات الدولية يف م�صر.

تعد مبادئ االستدامة والشمولية والعمل االبتكاري
بمثابة الركائز األساسية لنمو وتطور شركة القلعة
منذ نشأتها قبل عشر سنوات

القارة

األفريقية

30

ألف دوالر

خم�ص�ص �شركة القلعة لتغطية م�صروفات مركز القلعة
للخدمات املالية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة
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أبرز المبادرات
الرئيسية

التركيز على االرتقاء بالمنظومة التعليمية
م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية

تركز المبادرات والبرامج التي تطلقها شركة القلعة على ستة أركان مترابطة ،وهم التعليم والتدريب
المهني وتنمية الطاقات البشرية والمشاركة المجتمعية والتنمية المجتمعية واالستدامة البيئية،
حيث تشتمل هذه األركان على قيم الشركة والرؤية التي تتبناها اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بعمليات
شركة القلعة والبلدان التي تعمل بها.

الحفاظ على
البيئة

التنمية
االجتماعية

تقوم م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية منذ ن�ش�أتها عام  2007بتوفري ما بني
 20 – 15منحة درا�سية �سنو ًيا للطلبة املتميزين من الكوادر امل�صرية الواعدة
من �أجل ا�ستكمال درا�ستهم الأكادميية باخلارج يف �أبرز و�أعرق اجلامعات
الأوروبية والأمريكية ،وذلك يف �إطار �إميان امل�ؤ�س�سة ب�أن تزويد الأجيال القادمة
مبتطلبات الع�صر �سي�ؤهلهم لتحقيق نقلة جذرية مب�سرية التنمية الوطنية على
امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي.
وقد ن�ش�أت م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية عام  2007يف �ضوء حر�ص �شركة
القلعة على امل�ساهمة امل�ستدامة يف دعم وتطوير املنظومة التعليمية وتنمية
ر�أ�س املال الب�شري يف م�صر واملنطقة ،حيث تقوم �شركة القلعة بتمويل �أن�شطة
امل�ؤ�س�سة من خالل عائدات الوقف الدائم التي خ�ص�صتها .وقد �أ�صبحت
م�ؤ�س�سة القلعة �أكرب برنامج للمنح الدرا�سية املدعومة من القطاع اخلا�ص يف
م�صر ،حيث قامت بتوفري  138منحة درا�سية حتى الآن للراغبني يف احل�صول

�إجمايل املنح الدرا�سية
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منذ عام  2007والعد م�ستمر
على درجات املاج�ستري والدكتوراه مبختلف التخ�ص�صات من �أبرز املعاهد
واجلامعات الدولية ،عل ًما ب�أنه �إذا مت احت�ساب دفعة عام  2016من احلا�صلني
على املنحة ،يبلغ بذلك عدد املنح التي قدمتها امل�ؤ�س�سة �أكرث من  150منحة
درا�سية تقري ًبا.

التعليم

المساهمـة في
دعـــــم النمـــــو
الشــامــــــــــــــل

تنمية الطاقات
البشرية

امتدادا إليماننا بأهمية الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص في
تمثل مؤسسة القلعة للمنح الدراسية
ً
إحداث تغيير إيجابي بالمجتمع المحلي ،حيث قامت المؤسسة باالستثمار في تطوير الطلبة الموهوبين على
مدار  10سنوات سع ًيا لتحقيق التقدم المنشود والمساهمة في دفع عجلة التنمية االقتصادية بالبالد
التدريب
المهني

المشاركة
المجتمعية
أحمد هيكل

هشام الخازندار

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

الشريك المؤسس والعضو المتندب
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�صورة لطالبة �سودانية ب�إحدى املدار�س التي
مت جتديدها بوا�سطو �شركة وفرة

يمثل الطلبة الحاصلين على برنامج المنح
الدراسية شريحة واسعة من المجتمع المصري

الدقهلية

اال�سكندرية

الغربية

الإ�سماعيلية

املنوفية
القليوبية
القاهرة

اجليزة

املنيا
�أ�سيوط

النطاق اجلغرايف
الفيوم

12

حمافظة م�صرية

�أ�سوان

مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة األمريكية بالقاهرة
تربعت �شركة القلعة مببلغ � 250ألف دوالر �أمريكي لت�أ�سي�س «مركز القلعة
للخدمات املالية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة» والذي مت افتتاحه يف نوفمرب
 2006ك�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 ،تقييم و�إدارة املخاطر ،وكذلك تخ�صي�ص الأ�صول ،ويتطلع
مل�ساعدة الطالب والباحثني عرب تقدمي املعلومات واخلربات الالزمة لكي
ي�صبحوا من رواد �صناعة اخلدمات املالية باملنطقة .وتقوم ال�شركة بتخ�صي�ص
� 30ألف دوالر �أمريكي �سنوي ًا لتغطية م�صروفات ت�شغيل املركز.

التدريب المهني
تعد ال�شركة امل�صرية للتكرير �إحدى ال�شركات اال�ستثمارية
التابعة ل�شركة القلعة .وتعمل ال�شركة امل�صرية للتكرير
على �إقامة من�ش�أة تكرير برتول متطورة مبنطقة م�سطرد يف
القاهرة الكربى ،بتكلفة ا�ستثمارية تبلغ  3.7مليار دوالر �أمريكي .وقد قامت
ال�شركة ب�إن�شاء مراكز التنمية املجتمعية منذ عام  2008من �أجل العمل مع
�سكان املنطقة املحيطة بامل�شروع على تقييم املهارات املتاحة ور�صد اهتمامات
واحتياجات املجتمع ،و�أثمر ذلك عن تدريب  950مواطن من �أبناء املجتمعات
املحيطة بامل�شروع منهم � 215سيدة ،حيث مت تدريبهم على �أعمال اللحام
واخلراطة والكهرباء وامليكانيكا� ،إىل جانب �صيانة الهواتف املحمولة وتقنيات
الكمبيوتر و�أعمال اخلياطة.

تنمية الطاقات البشرية
تهدف جميع املبادرات التي تطلقها �شركة القلعة �إىل
امل�ساهمة يف تنمية الطاقات الب�شرية ،ومن ثم تويل
خا�صا مببادرات تنمية الطاقات الب�شرية
ال�شركة
ً
اهتماما ً
يف جميع البلدان التي ت�ستثمر بها ،مبا يف ذلك برنامج م�ؤ�س�سة القلعة للمنح
الدرا�سية الذي ي�ساهم يف �إعداد اجليل اجلديد من القيادات امل�صرية ال�شابة
يف �شتى املجاالت ،و� ً
أي�ضا برامج ودورات تدريب الكوادر الإدارية التي تطلقها
�شركة �سكك حديد ريفت فايل بكينيا و�أوغندا .وعلى هذه اخللفية تركز �شركة
القلعة على تنمية املهارات واملواهب املتميزة وم�ساعدة اقت�صادات املنطقة على
توظيف طاقاتها بال�شكل الأمثل من خالل �سد فجوات املعرفة وتبني مبادرات
عديدة تهدف �إىل تزويد ال�شباب بفر�ص اكت�ساب الدرجات العلمية الرفيعة،
وكذلك توفري برامج التدريب املهني بالتعاون مع املراكز واملنظمات املحلية
وبرامج الإر�شاد والتوجيه املدعومة من كبار املوظفني والتنفيذيني بال�شركة.

وحتر�ص ال�شركة امل�صرية للتكرير على التوا�صل ب�شكل م�ستمر مع �أبناء
املجتمع املحلي وجميع الأطراف ذات العالقة حتى يت�سنى لل�شركة خماطبة
االحتياجات احلقيقية لتحقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية ملمو�سة ،وذلك يف
�إطار التزام ال�شركة مبوا�صلة بذل اجلهود التنموية طويلة الأجل خالل مراحل
الإن�شاء التي جتاوز معدل تنفيذها � ،%80سع ًيا لبناء عالقات قوية مع �أبناء
املجتمعات املحيطة.

وقد قامت �شركة القلعة م�ؤخ ًرا بالدخول يف مبادرة جديدة باال�شرتاك مع الوكالة
الأمريكية للتنمية ( )USAIDوخم�سة جامعات م�صرية وجمموعة من �شركات
القطاع اخلا�ص ،بهدف تزويد ال�شباب املحرومني من  27حمافظة م�صرية
بفر�ص التعليم العايل ب�أبرز اجلامعات امل�صرية .ومن املقرر �أن تثمر املرحلة

الأوىل من املبادرة يف تقدمي املنح الدرا�سية والربامج التوجيهية لنحو  387طالب
(حوايل � 900ساعة من الدورات التدريبية لكل طالب) من �أبناء املجتمعات
املحلية املحرومة التي ال ت�ستطيع احل�صول على فر�ص التعليم العايل.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك يقدم الربنامج فر�صة الدرا�سة بالواليات املتحدة الأمريكية لأكرث
من  250م�ستفيد ،وذلك ملدة ف�صل درا�سي واحد من �أجل تزويدهم بتجربة الدرا�سة
خارج م�صر .ويتمثل دور �شركة القلعة يف تقدمي املحا�ضرات يف ال�شركة وداخل احلرم
اجلامعي ،وتوفري الفر�صة لعقد النقا�شات الفردية مع موظفي ال�شركة مع فتح �أبوابها
�أمام الطلبة لزيارة مواقع ومقرات �شركة القلعة و�شركاتها التابعة.
المشاركة المجتمعية
تقوم �شركة ريفت فايل بت�شغيل ما يربو على  1000موظف،
وهي �أبرز ا�ستثمارات �شركة القلعة بقطاع النقل يف �أفريقيا
وتدير �شبكة ال�سكك احلديدية يف كينيا و�أوغندا .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك جنحت ال�شركة يف خلق فر�ص عمل جديدة للم�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة بطول خط ال�سكك احلديدية من خالل برامج ربط و�إ�شراك �أبناء
املجتمعات املحلية ،والتي �ساهمت يف توفري م�صدر الرزق حلوايل  2000عائلة
يف كينيا و�أوغندا.

وعالوة على ذلك يقوم جميع العاملني بال�شركة بنقل املهارات واملعارف التي اكت�سبوها
من ال�شركاء اال�سرتاتيجيني املخت�صني باجلانب التقني لأبناء املجتمع املحلي� ،سع ًيا
لتزويدهم باملهارات الالزمة لت�شغيل �شبكة ال�سكك احلديدية املتطورة ،كما تقوم
�شركة ريفت فايل بتوفري برنامج تطوير املهارات الإدارية ل�صغار ال�شباب يف كينيا
و�أوغندا ،من �أجل االرتقاء مبهاراتهم ومتكينهم من ت�شغيل خطوط ال�سكك احلديدية
وف ًقا لأعلى املعايري الدولية ،عل ًما ب�أن  39طالب �أكملوا الربنامج حتى الآن .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك تخرج � 30سائق م�ؤهل بعد ا�ستكمالهم لدورة تدريبية على مدار � 18شه ًرا
با�ستخدام جهاز حماكاة قيادة القطارات البالغ تكلفته � 891ألف دوالر.
وت�ضع �شركة �سكك حديد ريفت فايل حت�سني معايري �سالمة املوظفني على ر�أ�س
�أولوياتها ،حيث فازت ال�شركة باجلائزة التقديرية من الهيئة الدولية لل�صحة
وال�سالمة املهنية  ،IOSH International Railway Group Awardتقدي ًرا
جلهود وخطوات ال�شركة على مدار ال�سنوات املا�ضية ،مما �أثمر عن تقلي�ص
معدالت �إ�صابات العمل بحوايل  %90يف ور�ش العمل بالعا�صمة الكينية نريوبي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه اجلائزة التقديرية تكلل الربامج التي �أطلقتها
ال�شركة ملدة عامني بهدف �إحداث تغريات طفيفة وهامة ب�إجراءات العمل،
حيث يركز منهج الربنامج على خم�س خطوات رئي�سية وهي الفرز والرتتيب
وتوحيد الإجراءات واال�ستدامة.
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االستثمارات ذات المردود المستدام

التدريب املهني بال�شركة
امل�صرية للتكرير

تركز شركة القلعة على دمج ممارسات الحفاظ على البيئة بجميع المشروعات واالستثمارات التابعة،
ويتجلى ذلك في مشروع الشركة المصرية للتكرير الذي سيقلص ثلث االنبعاثات الكبريتية في
القاهرة الكبرى ،وشركة توازن المتخصصة في تدوير المخلفات وتحويلها إلى وقود بديل ،وكذلك
مشروعات نايل لوجيستيكس التي تعمل على تخفيف تكدس واحتقان الطرق في مصر عبر توظيف
المميزات االقتصادية والبيئية لمشروعات النقل النهري المتميزة بتوفير استهالك الوقود.

التنمية االجتماعية
قام فريق العالقات االجتماعية الذي ي�ضم �أكف�أ املتخ�ص�صني
وامل�ؤهلني بال�شركة امل�صرية للتكرير بالعمل مع جميع الأطراف
ذات ال�صلة مبا يف ذلك املنظمات املحلية غري احلكومية
وجمعيات التنمية االجتماعية ومراكز ال�شباب واملراكز الثقافية و�أبرز
ال�شخ�صيات العامة والقادة ،من �أجل تقييم وتلبية احتياجات �أبناء املناطق
املحيطة بال�شركة .ومن جانب �آخر حتالف الفريق مع الوكاالت الإمنائية على
ال�ساحة املحلية والدولية بهدف اال�ستفادة من الكفاءات املتاحة وتعظيم ثمار
جهودهم ،حيث �أثمرت تلك اجلهود عن �إطالق �سل�سلة من املبادرات ذات
الت�أثري امللمو�س يف جماالت ت�شمل التعليم والتوظيف والتدريب املهني وال�صحة
وتدوير املخلفات واال�ستدامة ومتكني املر�أة وا�سرتاتيجيات الق�ضاء على الفقر.
ويق���وم فر ي���ق ال�شر ك���ة امل�صر ي���ة للتكر ي���ر ب�إ ج���راء �أن�شط���ة اختي���ار الوظا ئ���ف
وجتد ي���د مرا ك���ز التوظي���ف باملنطقة و �إط�ل�اق ور�ش العم���ل لأبن���اء املنطقة من
ال�شب���اب لالرتق���اء مبهاراته���م ال�شخ�صي���ة والتقني���ة .وبا لإ�ضا ف���ة �إىل ذ ل���ك
ق���ام الفر ي���ق بتطوير برنا م���ج جديد يهدف �إىل تق���دمي املنح مل�سا ع���دة ال�شباب
عل���ى ب���دء م�شروعاته���م ال�صغرية� ،إىل جانب تدر ي���ب ال�سي���دات على املهارات
الإداري���ة والقيادي���ة.
تجديد المدارس

بد�أت ال�شركة امل�صرية للتكرير معاجلة م�شكلة املدار�س احلكومية التي تفتقر
�إىل ال�صيانة خالل عام  ،2012عرب �إطالق م�شروعات جتديد املباين الدرا�سية
املتداعية و�أفنية املدار�س غري الآمنة .وعلى هذه اخللفية قامت ال�شركة حتى
الآن باال�ستثمار يف جتديد املن�ش�آت واملباين اخلا�صة بثالثة مدار�س جماورة،
حيث �شملت �أعمال التجديد �إن�شاء �سالمل �آمنة وجتديد الف�صول الدرا�سية مع
تزويدها بامل�صابيح واملكاتب والكرا�سي واملراوح ،وهو ما �أتاح الفر�صة لإفادة
�أكرث من  8500طالب وطالبة عرب توفري بيئة تعليمية �أف�ضل.
تمكين المرأة

تقوم ال�شركة امل�صرية للتكرير بالتعاون مع هيئة انقاذ الطفولة واثنان من
املنظمات املحلية غري احلكومية ،بتدريب ال�سيدات من املجتمعات املحلية

على كيفية بدء وت�شغيل امل�شروعات ال�صغرية ،وذلك بهدف م�ساعدتهم على
�إعالة �أنف�سهم و�أ�سرهم .وقد �أثمر الربنامج التدريبي عن فوز � 22سيدة باملنح
الالزمة لبدء م�شروعاتهم ال�صغرية.
مبادرات دعم الشباب

قامت ال�شركة امل�صرية للتكرير بالتعاون مع مركز �شباب عني �شم�س باالنتهاء
من �أعمال جتديد �أحد مراكز ال�شباب املحلية مع تنمية طاقته لت�ستوعب ما
يرتاوح بني  6000و 7000مواطن .ومن ناحية �أخرى مت تقدمي دورات تنمية
الطاقات لـ� 25شاب ممن �سيقومون ب�إطالق وتنظيم ا لأن�شطة الثقافية
وا لأحداث الريا�ضية مبراكز ال�شباب مثل مباريات كرة القدم.
الحفاظ على البيئة
إقامة االستثمارات الصديقة للبيئة

قامت �شركة القلعة با�ستحداث منوذج ابتكاري خللق وتعظيم
القيمة امل�ضافة مبختلف ال�صناعات والقطاعات التي ت�ستثمر بها .وتعتمد
ال�شركة على �أحدث الت�صميمات التي متتاز بالكفاءة وكذلك تلتزم بتوظيف
�أنظمة الإنتاج النظيف يف �إطار م�ساعيها لت�شجيع ممار�سات احلفاظ على
البيئة والتنمية امل�ستدامة من خالل العمل اال�ستثماري بقطاعات ا�سرتاتيجية
تت�ضمن الطاقة وتدوير املخلفات والنقل وت�صنيع مواد البناء ال�صديقة للبيئة.
الشركة المصرية للتكرير

تعمل ال�شركة امل�صرية للتكرير على �إقامة معمل تكرير متطور يف منطقة القاهرة
الكربى بتكلفة ا�ستثمارية تبلغ  3.7مليار دوالر �أمريكي .ويهدف امل�شروع �إىل
�سد العجز املحلي وتغطية احتياجات ال�سوق امل�صري من وقود ال�سوالر املطابق
للموا�صفات الأوروبية (  )Euro-Vوهو الوقود الأنقى من نوعه حول العامل،
عل ًما ب�أن مدخالت الإنتاج �ستعتمد على املازوت الذي ي�ستخدم كوقود يف �أغلب
الأن�شطة ال�صناعية حال ًيا ،حيث تهدف عملية التكرير �إىل ت�صنيع املنتجات
البرتولية اخلفيفة مثل ال�سوالر مع �إزالة مادة الكربيت ال�ضارة من املازوت.
كما �ست�ؤدي عمليات ال�شركة امل�صرية للتكرير �إىل منع انبعاث � 93ألف طن
ً
انخفا�ضا مبعدل � 186ألف
�سنو ًيا من مادة الكربيت �إىل الهواء ،وهو ما يعد

ً
انخفا�ضا بن�سبة
طن �سنو ًيا من انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربيت .وميثل ذلك
 %29.1من �إجمايل انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربيت يف م�صر نتيجة الحرتاق
مادة الكربيت التي تدخل يف مكونات ال�سوالر واملازوت.
جالس روك

تقوم �شركة جال�س روك للمواد العازلة – التابعة ل�شركة �أ�سكوم للتعدين
واخلدمات اجليولوجية – بتلبية الطلب املحلي والعاملي على مواد عزل ال�صوت
واحلرارة ومكافحة احلرائق التي ت�ساهم يف تقليل فواقد الطاقة وتر�شيد
ا�ستهالك الوقود من خالل م�صنعها اجلديد الذي تبلغ تكلفته اال�ستثمارية
 70مليون دوالر �أمريكي .ومن جهة �أخرى تقوم �شركة طاقة باور – �إحدى
م�شروعات جمموعة طاقة عربية التابعة ل�شركة القلعة يف قطاع الطاقة –
باال�ستثمار يف م�شروعات الطاقة املتجددة مثل الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح.
توازن

تقوم �شركة توازن بت�صنيع الوقود البديل با�ستخدام املخلفات الزراعية واملنزلية
من �أجل تغذية امل�شروعات ال�صناعية ،وال �سيما م�صانع الأ�سمنت منذ قرابة
خم�س �سنوات .وقد قامت �شركة توازن خالل عام  2015بتوقيع عقد مدته 5
�سنوات لإمداد �إحدى �شركات الأ�سمنت الإثيوبية بالوقود ال�صلب البديل لتغذية
م�صنع ال�شركة مع خف�ض اعتماده على الفحم .و�ستقوم �شركة «�إيكارو» مبقت�ضى
التعاقد بتوظيف �أحدث ما و�صلت �إليه تكنولوجيا �إنتاج الوقود البديل مع توىل
كافة �أعمال الإدارة الت�شغيلية والفنية مبا يف ذلك جمع ونقل املخلفات حمل ًيا
وتدويرها ال�ستخال�ص الوقود ال�صلب البديل .ومن ناحية �أخرى قامت ال�شركة
امل�صرية لتدوير املخلفات «�إيكارو» بتوقيع مذكرة تفاهم مع ال�شركة الإثيوبية
« »East Africa Miningبهدف �إن�شاء �شركة جديدة متخ�ص�صة يف �إدارة
املخلفات الع�ضوية وا�ستخال�ص الوقود ال�صلب البديل لتغذية ال�صناعات الثقيلة
كثيفة االعتماد على الطاقة مثل �صناعة الأ�سمنت .ومن املقرر �أن تقوم ال�شركة
بتزويد م�صانع الأ�سمنت يف �إثيوبيا والبلدان املجاورة بالوقود ال�صلب البديل
لالعتماد عليه يف توليد الطاقة بد ًال من الوقود الأحفوري (الفحم).

�أن�شطة جمع املخلفات
الزراعية ب�شركة �إيكارو
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نظام الحوكمة والمساءلة

نظام الحوكمة
والمساءلة

تلتزم شركة القلعة بتعزيز نظام الحوكمة
ودعم خطط النمو المستدام واالرتقاء بمعايير
إدارة المخاطر وتعظيم مستويات الكفاءة
بالشركة وجميع استثماراتها التابعة

تطور نظام الحوكمة بشركة القلعة على مدار السنوات العشر الماضية ليعكس نموها من مجرد
شركة أسسها اثنان من رجال األعمال إلى شركة رائدة في مجال االستثمار المباشر بأفريقيا وتضم
تحت مظلتها  19شركة تابعة ،قبل أن تتحول إلى شركة استثمارية ذات تواجد مباشر في القطاعات
المحورية من خالل مجموعة مختارة من الشركات التابعة.
أحمد هيكل
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

توجيه دفة التغيير
جنحت �شركة القلعة يف احلفاظ على نظام حوكمة قوي وفعال منذ ن�ش�أتها
قبل � 10سنوات ،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.
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 .2015
ويغطي نظام احلكومة 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
�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.

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.
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 ال�شركة يف ا�ستحداث حزمة �سيا�سات لتغطية
الإطار العام لتقييم املخاطر وتدابري مكافحة االحتيال و�سيا�سات تنظيم
تداول الأوراق املالية من جانب العاملني بال�شركة ،وذلك مع حتديث مواثيق
جلان جمل�س الإدارة مثل جلان املراجعة واملكاف�آت .وقامت ال�شركة كذلك
ب�إن�شاء جلان املراجعة بجميع ال�شركات التابعة وفقا لنف�س معايري ميثاق جلنة
املراجعة اخلا�صة مبجل�س �إدارة �شركة القلعة ،عل ًما ب�أن ت�شكيل اللجان اجلديدة
متاما عن �إدارة ال�شركة.
بال�شركات التابعة يعتمد على �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.

تحرص الشركة على ترسيخ مجموعة من
المبادئ العامة التي تحكم آليات التعامل
في شركة القلعة واستثماراتها التابعة
وهي مبادئ العدالة واالنفتاح والشفافية
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نظام الحوكمة والمساءلة

اإلدارة التنفيذية
تحرص شركة القلعة على تبني أفضل
ممارسات الحوكمة ،سع ًيا لتحقيق التوافق بين
مصالح المساهمين وفريق العمل ومجلس
اإلدارة وصو ً
ال إلى الشركات التابعة مع تسريع
عملية اتخاذ القرار

أحمد هيكل

هشام الخازندار

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

الشريك المؤسس والعضو المتندب

ياسر جمالي

كريم صادق

عضو منتدب ورئيس إدارة الحوكمة

العضو المنتدب لقطاع النقل

هشام الخازندار
الشريك المؤسس والعضو المتندب

نظام احلوكمة واملساءلة

جلنة املراجعة

عمرو الجارحي

*

العضو المنتدب لقطاع األغذية
رئيس التمويل المؤسسي ومتابعة
االستثمار

معتز فاروق
رئيس القطاع المالي

لجنة التمويل واالستثمار
إدارة اخملاطر

ميثاق املراجعة الداخلية

سياسة مكافحة
االحتيال

سياسة تداول األوراق
املالية من جانب العاملني

األعضاء غير التنفيذيين
مجدي الدسوقي

فيليب دندس

عضو لجنة المراجعة

رئيس لجنة األجور والحوافز

روبرت ويجز

*

عضو مجلس اإلدارة

أسامة حافظ

رغيد شانطي
عضو مجلس اإلدارة

جتتمع جلنة التمويل واال�ستثمار ب�صورة ربع �سنوية �أو كلما اقت�ضت احلاجة .وتتمثل مهام اللجنة يف تقدمي التو�صيات فيما
يتعلق ب�أعمال جذب اال�ستثمارات (ر�ؤو�س �أموال وقرو�ض) وكذلك �أعمال التخ�صي�ص على م�ستوى ال�شركات التابعة .وتقوم اللجنة
باعتماد جميع �صفقات اال�ستحواذ.
أحمد هيكل

هشام الخازندار

كريم صادق

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

الشريك المؤسس والعضو المتندب

العضو المنتدب لقطاع النقل

طارق صالح

عالء العفيفي

عمرو الجارحي

*

العضو المنتدب لقطاع األغذية
رئيس التمويل المؤسسي ومتابعة االستثمار

يضم مجلس إدارة القلعة ستة 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.

معتز فاروق

ياسر جمالي

محمد عبدالاله

رئيس القطاع المالي

عضو منتدب ورئيس إدارة الحوكمة

عضو منتدب

عبد اهلل اإلبياري

كريم بدر

عمرو القاضي

عضو منتدب

عضو منتدب

رئيس عالقات المستثمرين وإدارة المخاطر

عضو مجلس اإلدارة ،ممثال عن شركة
العليان

* ا�ستقال من من�صبه اعتبارًا من عام 2016

العضو المنتدب لقطاع
األسمنت واإلنشاءات

العضو المنتدب لقطاع التعدين

* ا�ستقال من من�صبه اعتبارًا من عام 2016
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نظام الحوكمة والمساءلة

تعد إجراءات الرقابة الداخلية ومعايير إعداد
التقارير من المحاور الرئيسية لنظام الحوكمة
بشركة القلعة وجميع شركاتها التابعة

معتز فاروق

ياسر جمالي

رئيس القطاع المالي

عضو منتدب ورئيس إدارة الحوكمة

اللجنة اإلدارية

لجنة األجور والحوافز

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.
أحمد هيكل

هشام الخازندار

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

الشريك المؤسس والعضو المتندب

العضو المنتدب لقطاع النقل

طارق صالح

عالء العفيفي

عمرو الجارحي

*

العضو المنتدب لقطاع األغذية
رئيس التمويل المؤسسي ومتابعة االستثمار

تؤمن القلعة بأهمية إضفاء الطابع المؤسسي
على نظام الحوكمة ،كما تحرص بالتوازي مع
ذلك على ترسيخ مجموعة من المبادئ العامة
التي تحكم آليات التعامل في الشركة وهي
مبادئ العدالة واالنفتاح والشفافية

العضو المنتدب لقطاع األسمنت واإلنشاءات

فيليب دندس

أسامة حافظ

مجدي الدسوقي

رئيس لجنة األجور والحوافز

عضو مجلس اإلدارة ،ممثال عن شركة العليان

عضو لجنة المراجعة

كريم صادق

نموذج إدارة شركة القلعة

العضو المنتدب لقطاع التعدين

معتز فاروق

ياسر جمالي

عبد اهلل اإلبياري

رئيس القطاع المالي

عضو منتدب ورئيس إدارة الحوكمة

عضو منتدب

الشركات التابعة

لجنة اإلدارة

كريم بدر

Statutory Board

عضو منتدب

لجنة المراجعة

مجلس اإلدارة

لجنة التمويل واالستثمار

شركة القلعة

لجنة المراجعة

Statutory Board
اللجنة التنفيذية

فيليب دندس

أسامة حافظ

مجدي الدسوقي

رئيس لجنة األجور والحوافز

عضو مجلس اإلدارة ،ممثال عن شركة العليان

عضو لجنة المراجعة

* ا�ستقال من من�صبه اعتبارًا من عام 2016

لجنة المراجعة

لجنة األجور والحوافز
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لجنة المديرين

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.

عالء الفص

أحمد الشرقاوي

مصطفى سويلم

رؤوف توفيق

عضو منتدب

عضو منتدب

عضو منتدب

عضو منتدب

أحمد عبد الستار

رامي برسوم

حازم دكروري

غادة حمودة

رئيس قطاع المعلومات

رئيس إدارة نظم المعلومات

رئيس العالقات الحكومية

رئيس قطاع التسويق
واالتصاالت

معتز فاروق

ياسر جمالي

طارق حسن

عمرو القاضي

ياسمين الغرباوي

شادي رفائيل

العضو المنتدب لقطاع
األسمنت واإلنشاءات

العضو المنتدب لقطاع التعدين

رئيس القطاع المالي

عضو منتدب ورئيس
إدارة الحوكمة

رئيس القطاع القانوني

رئيس عالقات المستثمرين
وإدارة المخاطر

المستشار العام

رئيس إدارة المراجعة الداخلية

محمد عبدالاله

خالد بدوي

كريم بدر

عبد اهلل اإلبياري

إيهاب رزق

محسن منصور

عضو منتدب

عضو منتدب

رئيس قطاع الموارد البشرية

مدير تنفيذي

أحمد هيكل

هشام الخازندار

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

الشريك المؤسس والعضو المنتدب

طارق صالح

عضو منتدب

* ا�ستقال من من�صبه اعتبارًا من عام 2016

عالء العفيفي

عضو منتدب

كريم صادق
العضو المنتدب لقطاع النقل

عمرو الجارحي

*

العضو المنتدب لقطاع األغذية ،ورئيس
التمويل المؤسسي ومتابعة االستثمار
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إدارة الشركات التابعة

إدارة الشركات
التابعة

األغذية

الطاقة

خالد أبوبكر
شركة طاقة عربية
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي

باكينام كفافي
شركة طاقة عربية
الرئيس التنفيذي

النقل والدعم
اللوجيستي

محمد سعد
الشركة المصرية للتكرير
العضو المنتدب

هشام شريف
شركة توازن
الرئيس التنفيذي

تامر حسن

جورج فؤاد

د /محمد واعر

مزارع دينا | القطاع الزراعي
العضو المنتدب

مزارع دينا | قطاع التجزئة
المدير العام

مزارع دينا | قطاع الثروة الحيوانية
العضو المنتدب

حسن مختار

شريف إبراهيم

العضو المنتدب

شركة سابينا
رئيس القطاع المالي

التعدين

األسمنت
واإلنشاءات

اللواء ماجد فرج

تايتس نايكوني

شركة نايل لوجيستيكس
رئيس مجلس إدارة الشركة
القابضة لوسائل النقل

سكك حديد ريفت فالي
رئيس مجلس اإلدارة

طارق الجمال

أشرف أبو سن

شركة أسيك لألسمنت
الرئيس التنفيذي

شركة أسيك لألسمنت
رئيس القطاع المالي

التمويل
متناهي الصغر

فايز جريس

عمرو أبوعيش

عمرو أبو العزم

شركة أسكوم
رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

شركة تنمية ،رئيس مجلس اإلدارة،
الرئيس التنفيذي

شركة تنمية ،نائب رئيس مجلس
اإلدارة ،الرئيس التنفيذي

القطاعات االستثمارية
والشركات التابعة
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -طاقة عربية

اإلدارة التنفيذية:

خالد �أبوبكر

رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي

شركة طاقة عربية

النطاق الجغرافي:

ملكية شركة القلعة:

٪62.5

م�صر ،ليبيا ،الأردن ،قطر،
ا لإمارات

باكينام كفايف

الرئي�س التنفيذي

بيرت مفيد

الطاقة

�صورة للعاملني ب�شركة طاقة
عربية يف �أحد املواقع

رئي�س القطاع املايل

وتقوم طاقة عربية بتقديم خدماتها من خالل
أربعة إدارات رئيسية:
اإلنشاءات وتوزيع الغاز الطبيعي

تع���د طاق���ة عربية �أكرب �ش���ركات توزي���ع الغاز الطبيع���ي يف م�صر ،حي���ث متتلك
امتي���ازات طويل���ة الأج���ل تغط���ي  11حمافظة م�صري���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل امتالك
�أك�ب�ر فريق متخ�ص����ص يف الهند�سة والإن�ش���اءات املرتبطة ب�أعم���ال توزيع الغاز
الطبيع���ي م���ن �أج���ل الإ�ش���راف عل���ى �أن�شطة التوزي���ع الت���ي متار�سه���ا املجموعة
وكذل���ك امل�شروعات الأخرى التابع���ة للقطاعني العام واخلا�ص يف م�صر و�أ�سواق
ال�ش���رق الأو�س���ط و�شم���ال �أفريقي���ا.

مشروعات الهندسة والتوريد واإلنشاء

ت�ض���م ه���ذه الإدارة جمي���ع �أن�شط���ة الهند�س���ة والتوري���د والإن�ش���اءات م���ن �أجل
�ضم���ان وتعزيز قدرة ال�شركة عل���ى خدمة العمالء والتو�س���ع ب�أ�سواق جديدة من
خ�ل�ال �شركاتها و�أن�شطته���ا التابعة .ومتثل هذه الإدارة ال���ذراع املخت�ص بجذب
وتخ�صي����ص امل�شروع���ات لباق���ي �إدارات ال�شرك���ة� ،إىل جان���ب ت�صمي���م وبن���اء
و�ص�ل�ات الغ���از الطبيعي وربط خمتل���ف امل�ستهلك�ي�ن والعمالء بال�شبك���ة القومية
للغ���ازالطبيع���ي.

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

تع���د طاق���ة عربي���ة �أكرب �شرك���ة تابع���ة للقطاع اخلا����ص امل�ص���ري يف م�شروعات
الطاق���ة الكهربائي���ة ،م���ن �أن�شط���ة الهند�س���ة والتطوي���ر �إىل �أعم���ال التولي���د
والتوزي���ع .وتق���وم ال�شركة بتموي���ل وت�صميم و�إن�ش���اء وت�شغي���ل و�صيانة حمطات
ال�ضغ���ط الع���ايل واملتو�س���ط واملنخف�ض وكذلك �شب���كات توزيع الكهرب���اء ملختلف
امل�شروع���ات يف قطاع���ات الب�ت�رول والغ���از والقطاع���ات ال�صناعي���ة وال�سكني���ة
والتجاري���ة وال�سياحي���ة ،عل ًم���ا ب����أن طاق���ة عربية ه���ي �أول �شركة تابع���ة للقطاع
اخلا����ص امل�ص���ري حت�صل عل���ى تراخي�ص توزي���ع الطاق���ة الكهربائي���ة للمناطق
واملجمع���ات ال�صناعي���ة.
تسويق المنتجات البترولية

نبذة عامة
تعد طاقة عربية �أكرب ا�ستثمارات �شركة القلعة يف قطاع الطاقة مب�صر ،حيث قامت
القلعة باال�ستثمار فيها عام � 2006إميا ًنا منها ب�أن النمو ال�صناعي املطرد يف م�صر
واملنطقة يطرح فر�صة جذابة �أمام القطاع اخلا�ص للم�ساهمة يف تلبية الطلب املتنامي
على الطاقة من جانب امل�شروعات ال�صناعية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،جنحت �شركة
القلعة بف�ضل ر�ؤيتها ودرايتها العميقة ،يف توقع اجتاه احلكومة امل�صرية �إىل تقلي�ص
القيود التنظيمية على قطاع الطاقة ،الأمر الذي كان مبثابة فر�صة واعدة �أمام طاقة
عربية لتوظيف خرباتها الوا�سعة ومركزها املايل القوي وحمفظة �أعمالها يف التحول
�إىل كربى ال�شركات الرائدة بهذا املجال.
تعكس استثماراتنا في شركة طاقة عربية
مدى التزامنا بتطوير المشروعات الوطنية
العمالقة بمجاالت البنية األساسية والطاقة،
باعتبارهم حجر الزاوية في منظومة أمن
الطاقة ودفع عجلة التنمية االقتصادية بمصر

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 على
عاما يف تطوير وت�شغيل �شبكات البنية الأ�سا�سية لقطاع الطاقة ،من توزيع الغاز
ً 18
الطبيعي �إىل توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وت�سويق املنتجات البرتولية .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك قامت ال�شركة باتخاذ خطوات جدية بهدف 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
قيام احلكومة امل�صرية بتقدمي التعريفة اجلديدة لأ�سعار الطاقة املتجددة.

تع���د طاق���ة عربية �أول �شرك���ة تابعة للقط���اع اخلا�ص امل�ص���ري يف ت�سويق وتوزيع
الوق���ود واملنتجات البرتولية مبا يف ذلك وقود املازوت لعم�ل�اء اجلملة والتجزئة
وامل�شروع���ات ال�صناعي���ة ،وال �سيم���ا يف املناط���ق الأقل اخرتا ًق���ا بال�سوق .وتقوم
ال�شرك���ة كذل���ك بت�شغي���ل �شبك���ة حمط���ات الوق���ود وخدم���ات حتوي���ل ال�سيارات
وال�شاحن���ات التجاري���ة �إىل الغ���از الطبيع���ي امل�ضغ���وط.

ستقوم طاقة عربية بربط مليون عميل من
المنازل والمشروعات التجارية والصناعية بشبكة
الغاز الطبيعي بحلول نهاية عام  ،2016لتصبح
بذلك أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص المصري
في مشروعات توزيع الغاز الطبيعي

11

150

حتظى ال�شركة بتواجدها القوي يف  11حمافظة م�صرية

ا�ستثماراتال�شركةيفتطويرم�شروعاتالطاقةال�شم�سية

42

723

عدد حمطات طاقة عربية يف ال�سوق امل�صري

عدد العمالء الذين مت ربطهم ب�شبكة الغاز الطبيعي

مليون دوالر

ألف عميل
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -طاقة عربية

�صورة للعاملني ب�شركة طاقة
عربية يف �أحد املواقع

أبرز التطورات التشغيلية خالل عام 2015

•ح�صلت طاقة عربية على موافقة ال�شركة امل�صرية القاب�ضة
للغازات الطبيعية (�إيجا�س) لإن�شاء �شبكة جديدة للغاز
الطبيعي مبدينة بني �سويف.
•بلغت ال�شركة املراحل النهائية يف مفاو�ضاتها مع عدد من
امل�شروعات ال�سياحية لإن�شاء خط الغاز الطبيعي الرئي�سي
اخلا�ص بها.
•طاقة عربية تفوز بعقد توزيع وت�شغيل و�صيانة �شبكة الغاز
الطبيعي ملدة � 3سنوات مب�شروع �أب تاون كايرو التابع ل�شركة
�إعمار م�صر – وهي واحدة من �أكرب �شركات التطوير العقاري
يف ال�سوق امل�صري.
•جاري التخطيط لإن�شاء حمطتي توليد كهرباء من الطاقة
ال�شم�سية بقدرة  50ميجاوات لكل منهما ،وذلك بتكلفة �إجمالية
 150مليون دوالر.

•طاقة عربية توقع اتفاقية تعاون م�شرتك مع �شركة �إيدي�سون
الإيطالية لبناء حمطة طاقة كهربائية بقدرة  180ميجاوات
وبتكلفة ا�ستثمارية تبلغ حوايل  100مليون يورو.
•جنحت ال�شركة يف �إطالق وت�شغيل �أربعة حمطات وقود �إ�ضافية
بتكلفة ا�ستثمارية تبلغ  4.1مليون جنيه ،ليبلغ بذلك �إجمايل
عدد املحطات  40حمطة تغطي  14حمافظة م�صرية.
•تدر�س ال�شركة �إمكانية التو�سع ب�أن�شطة توزيع الغاز الطبيعي
لت�شمل املنازل وامل�شروعات ال�صناعية التي تقع بعيدًا عن
ال�شبكة القومية للغاز الطبيعي.
•االنتهاء من م�شروع تو�صيل الغاز الطبيعي لـ� 320ألف
منزل يف  14قرية مبنطقة ال�صعيد.
•التو�سع ب�أن�شطة توزيع الطاقة الكهربائية لكربى العمالء من
امل�شروعات ال�صناعية مبدينتي ال�ساد�س من �أكتوبر والعا�شر من رم�ضان.

امل�ؤ�شرات الرئي�سية لعام 2015

3.1

مليار متر مكعب

حجم توزيع الغاز الطبيعي

731

% 28
النمو ال�سنوي بالإيرادات

مليون كيلو وات /
ساعة

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

% 44
النمو ال�سنوي بالأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم
ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك

اإليرادات | طاقة عربية
 2.3مليار جنيه (عام )2015

�شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 51 2015

األرباح التشغيلية | طاقة عربية
 249.5مليون جنيه (عام )2015

2302.9

1798.0

249.5

172.8

2015

2014

2015

2014
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -الشركة المصرية للتكرير

اإلدارة التنفيذية:

حممد �سعد

الع�ضو املنتدب

الشركة المصرية للتكرير

ملكية شركة القلعة:

النطاق الجغرافي:

٪ 19

م�صر

م�صطفى الرملي

رئي�س القطاع املايل

الطاقة

موقع م�شروع امل�صرية للتكرير يف
م�سطرد ب�شمال القاهرة

عمليات الشركة المصرية للتكرير

�شركة القاهرة لتكرير البرتول
الهيئة العامة للبرتول

منتجات برتولية خفيفة
الكوك والكربيت

ال�شركة امل�صرية للتكرير
الغاز البرتويل امل�سال
ال�سوق

%67

منتجات برتولية خفيفة ()Naphtha, Gasoline

منتجات
خفيفة
مازوت
�سخان

منتجات برتولية متو�سطة (ال�سوالر  -وقود الطائرات  -الكريو�سني )Gasoil -

أبرز تطورات المشروع
اعتبا ًرا من مارس 2016
نبذة عامة
تعمل ال�شركة امل�صرية للتكرير على �إن�شاء معمل تكرير متطور بتكلفة 3.7
مليار دوالر �أمريكي ،بغر�ض امل�ساهمة يف حت�سني الأداء البيئي يف م�صر ،ومنع
انبعاث � 93ألف طن من غاز ثاين �أك�سيد الكربيت �إىل هواء القاهرة الكربى،
والتغلب على نق�ص منتجات الوقود بال�سوق املحلية .و�سيقوم امل�شروع الذي يقع
على م�ساحة � 330ألف مرت مربع بت�صنيع منتجات الوقود عالية اجلودة والقيمة
لتغطية اال�ستهالك املحلي املتنامي.

ستقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج  4.2مليون
طن سنو ًيا من المنتجات البترولية عالية الجودة
والقيمة ،تشمل  2.3مليون طن من وقود السوالر
المطابق لمواصفات الجودة األوروبية  – Euro Vبما
يتجاوز  %50من واردات السوالر في الوقت الحالي

وقد جنح امل�شروع يف تنفيذ الإقفال املايل خالل يونيو  2012بتوفري عن�صر
اال�ستثمارات الر�أ�سمالية وحزمة القرو�ض با�ستثمارات مبا�شرة من �شركة
القلعة وم�ستثمرين خليجيني وم�ؤ�س�سات مالية بارزة على ال�ساحة الدولية
ووكاالت ائتمان ال�صادرات وكذلك م�ؤ�س�سات التمويل التنموي.
�ستقوم �شركة القاهرة لتكرير البرتول – وهي �أكرب �شركة تكرير يف م�صر حيث
ميثل �إنتاجها ال�سنوي حوايل  %20من طاقة التكرير احلالية بالبالد – بتوفري
كافة مدخالت الإنتاج الالزمة لت�شغيل امل�شروع باعتباره �أحد ركائز منظومة
�أمن الطاقة يف م�صر .فيما �ستقوم ال�شركة ببيع �إنتاجها للهيئة امل�صرية
عاما ،حيث
العامة للبرتول مبوجب اتفاقية �شراء بالأ�سعار العاملية ملدة ً 25
يهدف امل�شروع �إىل توفري بدائل اال�سترياد و�إنتاج ال�سوالر وغريه من املنتجات
البرتولية عالية اجلودة والقيمة من �أجل تغطية الطلب يف القاهرة الكربى.

برتول خام

>% 84

معدل اكتمال امل�شروع

19.5

مليون

7140

الإجمايل العام ل�ساعات العمل

�أ�سا�سات غائرة (خوازيق)

8122

80.1

عدد العمال باملوقع

من�ش�آت خر�سانية

14.3
من�ش�آت معدنية

ألف طن

600
معدة مت تركيبها

ألف متر مكعب
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -الشركة المصرية للتكرير

أبرز التطورات التشغيلية خالل عام :2015
تمهيدا لبدء اإلنتاج خالل عام 2017
مشروع الشركة المصرية للتكرير يجتاز  %84من مراحل التنفيذ
ً

•بد�أت الأعمال الإن�شائية خالل فرباير .2014
•مت االنتهاء من الهند�سة التف�صيلية للم�شروع خالل عام .2015
•بد�أت �أعمال تركيب املوا�سري واملعدات خالل عام  2015لتكتمل
بن�سبة  %42بنهاية العام.
•مت تركيب  1140معدة رئي�سية مبا يف ذلك وحدة التك�سري
الهيدروجيني البالغ وزنها  1280طن ،وهي �أكرب قطعة �إن�شائية

تدخل املوانئ امل�صرية على الإطالق ،وكذلك برج التقطري
بالتفريغ الذي يزن  553طن.
•مت تركيب  %85من املوا�سري حتت الأر�ض وربطها ببع�ض ،كما
بد�أت �أعمال تركيب املوا�سري العلوية.
•اكتملت �أعمال تركيب املعدات امليكانيكية بن�سبة  ،%47ومن املتوقع
�أن يتم االنتهاء منها خالل نوفمرب .2016

“سيقوم المشروع بتوفير أكثر من  300مليون دوالر سنو ًيا على خزانة الدولة بشكل مباشر،
ً
وفقا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للبترول ،من خالل توفير مصروفات النقل والتأمين
والفاقد من عمليات الشحن ،فض ً
ال عن تحقيق إيرادات إضافية من رسوم التخزين والتكرير،
والتي تسددها الشركة المصرية للتكرير إلى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول

حقائق أساسية عن الشركة المصرية للتكرير

الجهات الداعمة للمشروع
نجحت شركة القلعة في توفير استثمارات رأسمالية بقيمة  1.2مليار دوالر تقري ًبا وحزمة قروض بلغت
 2.6مليار دوالر لتمويل الشركة المصرية للتكرير ،عبر شراكتها االستراتيجية مع أبرز مؤسسات التمويل
التنموية حول العالم وأكبر الالعبين على خريطة االستثمار الدولي ،ومنها:
حزمـــة قــــروض بقيمـة
 2.6مليار دوالر تقريبًا

حزمة استثمارات رأسمالية بقيمة
 1.2مليار دوالر تقريبًا

29 26

362

200

185

800

85

225

املقر الرئي�سي
�إجمايل �إنتاج الوقود وامل�شتقات البرتولية عالية اجلودة
�إنتاج وقود ال�سوالر املطابق للموا�صفات الأوروبية ()EURO V
الوظائف وفر�ص العمل املتاحة
املوعد املخطط لبدء العمليات
معدل خف�ض انبعاث ثاين �أك�سيد الكربيت يف م�صر
*
معدل خف�ض واردات ال�سوالر يف م�صر
قيمة حزمة القرو�ض
�إجمايل اال�ستثمارات الر�أ�سمالية
ح�صة �شركة القلعة يف امل�شروع

*

القاهرة ،م�صر
 4.2مليون طن �سنو ًيا
 2.3مليون طن �سنو ًيا
� 9-8آالف فر�صة عمل �أثناء مراحل الإن�شاء
و 700وظيفة دائمة بعد افتتاح امل�شروع
2017
%29.1
%60-50
 2.6مليار دوالر
 1.2مليار دوالر تقري ًبا
%18.9

* ن�سبة االنخفا�ض عن املعدالت اليومية احلالية

360

100
230

169

مليون دوالر
�شركة قطر للبرتول
�شركة القلعة
الهيئة امل�صرية العامة للبرتول
�صندوق �إنفراميد InfraMed
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
م�ستثمرون �آخرون منهم �صناديق اال�ستثمار امل�شرتك  MENAوAfrica
امل�ؤ�س�سة الهولندية للتنمية ()FMO
م�ؤ�س�سة اال�ستثمار الأملانية ()DEG

540

450

مليون دوالر
بنك كوريا لل�صادرات والواردات ()KEXIM
بنك اليابان للتعاون الدويل ()JBIC
بنك اال�ستثمار الأوروبي ()EIB
م�ؤ�س�سة نيبون لت�أمني ال�صادرات واال�ستثمار ()NEXI
البنك الإفريقي للتنمية ()AfDB
�شركة Mitsui & Co

موقع م�شروع امل�صرية للتكرير يف
م�سطرد ب�شمال القاهرة
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -توازن

اإلدارة التنفيذية:

ه�شام �شريف

الرئي�س التنفيذي

توازن

٪ 68.1

م�صر ،ليبيا ،الأردن ،قطر،
الإمارات العربية املتحدة

الطاقة

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

شركة إيكارو

نبذة عامة
حتتل �شركة توازن مكانة �إقليمية بارزة يف جمال تدوير املخلفات ،حيث ت�ضم
مظلتها كل من ال�شركة امل�صرية لتدوير املخلفات الزراعية «�إيكارو» وجمموعة
الأن�شطة الهند�سية «�إنتاج» ،وهي �شركات رائدة يف م�شروعات �إدارة املخلفات.

ألف طن

�إجمايل توريدات املخلفات الزراعية
(�إيكارو) خالل عام 2015

% 109
النمو ال�سنوي بالأرباح الت�شغيلية

وتعمل �شركة القلعة عن كثب مع �إدارة �شركة توازن منذ نوفمرب  2009من �أجل
تعظيم مواردها املالية والب�شرية وحتقيق �أكرب ا�ستفادة من الفر�ص احلالية وكذلك
تطوير وا�ستك�شاف الفر�ص اجلديدة على ال�ساحة املحلية والإقليمية .وتركز ال�شركة
حال ًيا على تزويد امل�شروعات ال�صناعية مثل م�صانع الأ�سمنت بالوقود البديل الذي
يتم �إنتاجه با�ستخدام املخلفات الع�ضوية ،ف�ض ًال عن التو�سع يف ت�صدير املخلفات
التي تدخل يف �أنظمة التدفئة للم�شروعات ال�سكنية وال�صناعية حول العامل.
تتخ�ص�ص م�شروعات توازن يف جماالت متنوعة:

•تدوير املخلفات الزراعية
•معاجلة املخلفات الع�ضوية والتخل�ص منها
•تدوير املخلفات املنزلية
•�أعمال الهند�سة واملقاوالت ملعامل تدوير املخلفات

مجموعة إنتاج

يعد الوقود البديل �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 ،حيث ميثل �أحد احللول العملية للتغلب على م�شكلة تكد�س
املخلفات بالعديد من املدن واملجمعات العمرانية الكربى� ،إىل جانب م�ساهمته يف
خف�ض االنبعاثات الناجتة عن ا�ستخدام �أنواع الوقود الأحفوري مثل املازوت والغاز
الطبيعي والفحم ،ف�ض ًال عن انخفا�ض تكلفته ووفرة م�صادره املتجددة .واجلدير
بالذكر �أن �شركة �إيكارو قامت بتوريد الوقود ال�صلب واملخلفات الع�ضوية لكربى
�شركات الأ�سمنت على مدار اخلم�س �سنوات املا�ضية.

قامت جمموعة �إنتاج حتى الآن ب�إن�شاء �أكرث من  75معمل 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 .وت�ؤمن الإدارة ب�أن هذا امل�ستوى من التكامل بني م�شروعات
تدوير املخلفات هو النموذج الذي تقوم عليه ا�سرتاتيجية �شركة القلعة حيث تخطط
لأن تبد�أ �شركة �إيكارو بتقدمي خدمات الإدارة مل�شروعات جمموعة �إنتاج.

اإليرادات | شركة توازن
 215.7مليون جنيه (عام )2015

األرباح التشغيلية | شركة توازن
 33.2مليون جنيه (عام )2015

215.7

132.7

ملكية شركة القلعة:

النطاق الجغرافي:

2015

130.3

2014

33.2

2015

15.9

2014

أبرز التطورات التشغيلية خالل عام :2015

•حتولت �أغلب م�صانع الأ�سمنت �إىل االعتماد على م�صادر الطاقة
الأخرى مثل الفحم والوقود امل�شتق من املخلفات (وهو وقود
�صلب �صديق للبيئة) ،نظ ًرا للزيادة املطردة يف معدالت ا�ستهالك
الطاقة يف ال�سوق امل�صري.
•قامت �شركة �إيكارو بزيادة حجم �إنتاج الوقود امل�شتق من املخلفات
ملواكبة النمو املتزايد يف معدالت الطلب
•ر�صدت ال�شركة منو �إيراداتها مبعدل �سنوي  %17خالل الربع
الثالث من عام  2015رغم توقف ن�شاط عمالئها
•ت�ضاعفت �إيرادات جمموعة �إنتاج على �أ�سا�س �سنوي ب�أكرث من 21
مرة خالل الربع الأول من عام  ،2015ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي
�إىل العقد الذي �أبرمته ال�شركة لت�صميم و�إن�شاء مدفن �صحي
للمخلفات ب�سلطنة عمان.

•قامت �شركة �إيكارو بتوقيع عقد مدته � 5سنوات لإمداد �شركة
الأ�سمنت الإثيوبية « »Messebo Cementبالوقود ال�صلب
البديل امل�ستخل�ص من املخلفات الزراعية لتغذية م�صنع ال�شركة
مع خف�ض اعتماده على الفحم ب�صورة تدريجية عرب اال�ستعانة
ب�أحد البدائل املتميزة بانخفا�ض التكلفة واحلفاظ على البيئة.
•قامت �شركة �إيكارو بتوقيع مذكرة تفاهم مع ال�شركة الإثيوبية
« »East Africa Miningلإن�شاء �شركة جديدة متخ�ص�صة يف
�إدارة املخلفات الع�ضوية وا�ستخال�ص الوقود ال�صلب البديل
لتغذية ال�صناعات الثقيلة كثيفة االعتماد على الطاقة مثل
�صناعة الأ�سمنت.

� 58شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2015

�شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 59 2015

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -نايل لوجيستيكس

اإلدارة التنفيذية:

اللواء ماجد فرج

نايل لوجيستيكس

النقل

�أحد الأونا�ش والبارجات التابعة
ل�شركة نايل لوجي�ستيك�س

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

ملكية شركة القلعة:

النطاق الجغرافي:

٪67.6

م�صر ،جنوب ال�سودان

 4شركات – منظومة متكاملة من خدمات النقل فائقة الجودة

•�شركة نايل كارجو :تقوم ال�شركة بت�شغيل �أ�سطول بارجات النقل النهري
بطول املجرى املالحي من الإ�سكندرية ودمياط حتى �أ�سوان ،بالإ�ضافة �إىل
ن�شاط نقل احلاويات بني مينائي بور�سعيد و�شرق التفريعة ،مرو ًرا بقناة
اخلدمات املالحية التابعة لقناة ال�سوي�س.
•ال�شركة الوطنية لإدارة املوانئ 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 ،وحتديدًا موانئ الإ�سكندرية
وال�سوي�س ودمياط.
•�شركة جنوب ال�سودان للنقل النهري :تقوم ال�شركة بت�شغيل
�أ�سطول بارجات النقل النهري يف جنوب ال�سودان.
•�شركة �أ�سطول للنقل الربي :متتلك �أ�سطول من ال�شاحنات متعددة
اال�ستخدامات خلدمة عدد كبري من امل�شروعات ال�صناعية يف ال�سوق امل�صري.

اإليرادات | نايل لوجيستيكس
 65.6مليون جنيه (عام )2015
نبذة عامة
تعد نايل لوجي�ستيك�س �أبرز ا�ستثمارات القلعة مبجاالت النقل النهري والدعم
اللوجي�ستي و�إدارة املوانئ النهرية .وتعمل ال�شركة على توظيف املميزات
التناف�سية الفريدة لنهر النيل عرب تقدمي خدمات النقل النهري� ،إىل جانب
�أن�شطة التحميل والتفريغ مبوانئ البحر الأبي�ض املتو�سط والبحر الأحمر،
بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة نقل احلاويات بني مينائي بور�سعيد و�شرق التفريعة
مرو ًرا بقناة اخلدمات املالحية التابعة لقناة ال�سوي�س ،ف�ض ًال عن خدمات
النقل النهري لنقل الب�ضائع بطول املجرى املالحي لنهر النيل .ويف ال�سودان
تقوم �أحد ال�شركات التابعة لنايل لوجي�ستيك�س بت�شغيل �أ�سطولني من بارجات
النقل النهري لنقل خمتلف الب�ضائع بني �شمال وجنوب ال�سودان.

تتوجه األنظار نحو مشروعات النقل النهري
باعتبارها أكثر كفاءة في استهالك الوقود
مقار ًنة بالنقل البري مرتفع التكلفة ،وذلك في
ضوء تحرير أسعار الديزل في مصر إلى ما يقارب
األسعار العالمية

وقد بد�أت �شركة القلعة ا�ستثماراتها ب�شركة نايل لوجي�ستيك�س يف �سبتمرب
 ،2006حيث �أ�صبحت م�شروعات النقل النهري االختيار الأمثل لنقل الب�ضائع،
يف �ضوء تفوقها بجدارة على �شاحنات النقل الربي من حيث كفاءة ا�ستهالك
الوقود �إىل جانب كونها �صديقة للبيئة ،عل ًما ب�أن قدرة البارج الواحد تعادل
حمولة ما يرتاوح بني  20و� 40شاحنة بربع العادم فقط.
وتعمل ال�شركة على توفري �أعلى معايري اخلدمة للعمالء من خالل �أربع �شركات
فرعية تابعة ،وهي �شركة نايل كارجو ،وال�شركة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية،
وال�شركة الوطنية للنقل النهري  -كري مارين ،و�شركة �أ�سطول للنقل الربي
(متتلك القلعة ح�صة الأقلية بها) ،وذلك بغر�ض خدمة العمالء من �أ�صحاب
امل�شروعات الزراعية وال�صناعية والتجارية يف م�صر وال�سودان وجنوب ال�سودان.

65.6

60.4

2015

2014

نقل البضائع بشركة نايل لوجيستيكس

800

ألف طن

حجم �أن�شطة التحميل والتفريغ خالل عام 2015

30

ألف حاوية نمطية

عدد احلاويات املنقولة مبيناء بور�سعيد

أبرز التطورات التشغيلية خالل عام :2015

•ر�صدت ال�شركة منو حجم �أن�شطة التحميل والتفريغ خالل عام
 2014والن�صف الأول من عام  ،2015حيث قامت ال�شركة مبناولة
ما يقرب من � 800ألف طن خالل عام  ،2015غري �أن �إيرادات
ال�شركة تراجعت خالل نف�س العام نتيجة تباط�ؤ حركة الواردات يف
ظل نق�ص العملة الأجنبية� ،إىل جانب قيام احلكومة بفر�ض العديد
من القيود على الواردات.

•قامت ال�شركة ب�إخالء قطعة الأر�ض اململوكة لها بالنوبارية ،من
�أجل تركيب �صوامع احلبوب ومن�ش�آت تخزين احلاويات� ،سع ًيا
لتنويع م�صادر �إيرادات ن�شاط التحميل والتفريغ.
•ر�صدت ال�شركة منو �أن�شطة نقل احلاويات يف ميناء بور�سعيد،
حيث بلغ عدد احلاويات املنقولة ما يقرب من � 30ألف حاوية خالل
عام  ،2015فيما يعك�س حت�سن كفاءة �أن�شطة التحميل والتفريغ.

� 60شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2015

�شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 61 2015

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -أفريكا ريل وايز

اإلدارة التنفيذية:

�إيزايا �أوكوث

أفريكا ريل وايز

الرئي�س التنفيذي ل�شركة �سكك حديد
ريفت فايل (اعتبا ًرا من  1مار�س )2016

ملكية شركة القلعة:

النطاق الجغرافي:

٪29.7

كينيا� ،أوغندا

تايت�س نايكوين

رئي�س جمل�س �إدارة �سكك حديد ريفت فايل

النقل

�أحد القطارات التابعة ل�سكك
حديد ريفت فايل

وبالإ�ضافة �إىل ذلك جنحت ال�شركة يف ت�شغيل القطارات يف مواعيدها املحددة لأول
مرة منذ عقود مع تقلي�ص الوقت الالزم لنقل الب�ضائع بني ميناء مومبا�سا بكينيا
والعا�صمة الأوغندية كامباال ب�أكرث من الن�صف .وقامت ال�شركة كذلك بتجديد

وترميم �أكرث من ن�صف �أ�سطول عربات ال�سكك احلديدية و�شراء  20قاطرة جديدة
�إىل جانب �شراء مئات من عربات ال�سكك احلديدية.

"المنهج االستثماري"
الدعم التمويلي (مؤسسات
التمويل التنموية ووكاالت
ائتمان الصادرات)

تحجيم مخاطر
االستثمار

توظيف وتدريب
الكوادر الموهوبة

الجهات الداعمة للمشروع

نجحت شركة القلعة في توفير استثمارات رأسمالية وقروض بقيمة  299مليون دوالر أمريكي لدعم
مشروع سكك حديد ريفت فالي عبر التعاون مع أبرز مؤسسات التمويل التنموية وأكبر الكيانات
االستثمارية حول العالم ،ومن بينها:

نبذة عامة
تعد �شركة �أفريكا ريل وايز امل�ساهم الرئي�سي يف �شركة �سكك حديد ريفت فايل ،وهي
عاما لإدارة ال�شبكة القومية لل�سكك احلديدية يف
�صاحبة امتياز ح�صري مدته ً 25
كينيا و�أوغندا التي تربط بني ميناء مومبا�سا على املحيط الهندي بكينيا والعا�صمة
الأوغندية كامباال ،وذلك مرور ًا باملناطق الداخلية يف كل من كينيا و�أوغندا.

“نجحت سكك حديد ريفت فالي في التحول
إلى منظومة متكاملة لنقل البضائع بطريقة
سريعة وآمنة ومنخفضة التكاليف ،سع ًيا
لتسهيل حركة الصادرات وتنمية النشاط
التجاري بين مصر وبلدان شرق أفريقيا

حزمة قروض بقيمة  164مليون
دوالر أمريكي:

وقد قامت �شركة القلعة منذ يناير  2012بتنفيذ برنامج �إعادة الت�أهيل والتطوير
بتكلفة ا�ستثمارية  299مليون دوالر بالتن�سيق مع الإدارة التنفيذية وكذلك ال�شركاء
املحليني بامل�شروع ،و�أثمر ذلك عن اال�ستثمار يف �أحدث تقنيات ت�شغيل خطوط
ال�سكك احلديدية مع �إحالل البنية الأ�سا�سية خلطوط النقل وزيادة الطاقة
اال�ستيعابية ،ف�ض ًال عن تنمية مهارات الت�شغيل والإدارة بني فريق العاملني بال�شركة
الذي يبلغ حوايل  2000موظف.

3.8

10
20

40

قامت �شركة القلعة ب�شراء ح�صة من �شركة �سكك حديد ريفت فايل يف فرباير ،2010
وهي متتلك حال ًيا ح�صة  %85من خالل �شركة �أفريكا ريل وايز .وقد جاء قرار �شركة
القلعة ب�شراء ح�صة يف �شركة ريفت فايل ا�ستنادًا �إىل العديد من العوامل واملقومات
الإيجابية التي تدعم اال�ستثمار يف �سكك حديد ريفت فايل� ،أبرزها الزيادة املطردة يف
حجم الب�ضائع املتداولة عرب ميناء مومبا�سا ،وتوجه �أ�سواق �شرق �أفريقيا نحو حتقيق
املزيد من التكامل االقت�صادي ،ف�ض ًال عن كون ال�شركة متثل الو�سيلة الأكرث كفاءة
وفاعلية يف نقل الب�ضائع وال�سلع مل�سافات طويلة بني بلدان القارة الأفريقية.
ومن ثم جنحت �شركة القلعة يف �إيجاد احللول العملية من خالل طرح فر�ص ا�ستثمارية
جذابة حتظى باهتمام جمتمع اال�ستثمار الدويل وتتميز بتحجيم املخاطر الت�شغيلية
وال�سيا�سية واملالية

استثمارات رأسمالية بقيمة  104مليون
دوالر أمريكي:

11.5

39

20

10

32

12.3
22

مليون دوالر

20
23.4

ن�سبة امللكية

البنك الإفريقي للتنمية
البنك الأملاين للتنمية
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
امل�ؤ�س�سة الهولندية للتمويل والتنمية FMO
بنك كينيا Equity Bank
�صندوق The ICF Debt Pool
م�ؤ�س�سة اال�ستثمار البلجيكية BIO

KfW Entwicklungsbank

�شركة �أفريكا ريل وايز
 �صندوق �أفريقيا و�أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ( )ALACالتابع
مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية
امل�ؤ�س�سة الهولندية للتنمية FMO
م�ؤ�س�سة اال�ستثمار الأملانية DEG
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
 م�ؤ�س�سة اال�ستثمار  - FISEAاململوكة للوكالة الفرن�سية للتنمية "بروباركو"

� 62شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2015

�شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 63 2015

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -أفريكا ريل وايز

�أن�شطة نقل الب�ضائع ب�سكك
حديد ريفت فايل

تواصل سكك حديد ريفت فالي جني ثمار برنامج إعادة التأهيل
والتطوير المكون من ثالث مراحل ،ويتجلى ذلك في نمو حجم
البضائع المنقولة ،وكذلك سرعة عمليات النقل ،فض ً
ال عن زيادة
عدد عربات السكك الحديد

حقائق أساسية عن سكك حديد ريفت فالي

املقر الرئي�سي

نريوبي ،كينيا

املعدل ال�سنوي خلدمة نقل الركاب:

�أكرث من  6مليون راكب

عدد املوظفني:

2050

طول خط ال�سكك احلديد:

/ 2352كم

الدول امل�ستفيدة من امل�شروع:

كينيا و�أوغندا

ا�ستثمارات �شركة القلعة:

فرباير 2010

ح�صة�شركةالقلعة:

%85

امل�ؤ�شرات الرئي�سية لعام 2015

20

قاطرة جديدة مت ا�ستالمها

240
عربة جديدة مت �إ�ضافتها لأ�سطول ال�شركة
أبرز التطورات التشغيلية خالل عام :2015

1.35

مليون طن

حجم الب�ضائع املنقولة

1.3

مليار

قدرة ال�شحن بال�صايف (طن/كم)

% 10

النمو ال�سنوي بالقدرة اال�ستيعابية

% 12

النمو ال�سنوي بقدرة ال�شحن (طن/كم)

تقرتب �شركة ريفت فايل من ا�ستكمال برنامج �إعادة الت�أهيل
والتطوير على ثالثة مراحل ،كما توا�صل جني ثمار هذا الربنامج
فيما يتعلق بنمو حجم الب�ضائع املنقولة ،وكذلك �سرعة عمليات
النقل ،ف�ض ً
ال عن زيادة عدد عربات ال�سكك احلديد .وتتمثل �أبرز
�إجنازات ال�شركة خالل عام  2015يف:
•�شركة �سكك حديد ريفت فايل ت�ستلم  20قاطرة جديدة من
ال�شركة الأمريكية � GEضمن خطة م�ضاعفة �أ�سطول القاطرات،
عل ًما ب�أن القاطرات اجلديدة تعد الأوىل من نوعها التي تدخل
�أ�سواق �شرق �أفريقيا منذ عام .1987
•قامت ال�شركة بالتعاقد على �شراء 240عربة �سكك حديد جديدة ،حيث
ا�ستلمت ن�صف الكمية املتعاقد عليها خالل الربع الأخري من عام2015
وت�سلمت الن�صف الآخر خالل الربع الأول من عام .2016

•تقليل مدة الرحالت نتيجة اال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية لل�سكك
احلديدية مع حت�سني كفاءة ا�ستخدام الأ�صول.
•زيادة حجم ال�شحنات املنقولة من خالل �شراء قاطرات جديدة
وجتديد القطارات احلالية.
•منو قدرة ال�شحن (طن  /كم) مبعدل �سنوي  %12لتبلغ حوايل
 1.3مليار طن/كم.
•منو حجم الب�ضائع املنقولة بن�سبة  %10لتبلغ  1.35مليون طن.
•تقليل متو�سط املدة الزمنية التي ت�ستغرقها الرحلة على خط
(مومبا�سا – نريوبي – مومبا�سا) بن�سبة �سنوية  %4ليبلغ  2.3يو ًما.

� 64شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2015

�شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 65 2015

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -مجموعة أسيك القابضة

اإلدارة التنفيذية:

طارق �صالح

الرئي�س التنفيذي

مجموعة أسيك القابضة

ملكية شركة القلعة:

النطاق الجغرافي:

٪69.2

ال�سودان ،اجلزائر ،م�صر

األسمنت

�صورة مل�صنع �أ�سيك املنيا

وقد قامت �شركة القلعة بتطوير جمموعة �أ�سيك القاب�ضة منذ اال�ستحواذ عليها
مع التو�سع مب�شروعات �إنتاج الأ�سمنت �إىل �أ�سواق �أخرى خارج حدود م�صر مثل
ال�سودان واجلزائر ،حتى �أ�صبحت �شركة رائدة يف تقدمي خدمات الإدارة الفنية
والهند�سة والتحكم الآيل مل�شروعات الأ�سمنت الأخرى.
قامت جمموعة �أ�سيك القاب�ضة يف عام  2006بت�أ�سي�س �شركة �أ�سيك للأ�سمنت
لت�ضم حتت مظلتها ن�شاط �إنتاج الأ�سمنت عرب اال�ستثمار يف كل من امل�شروعات
اجلديدة والقائمة.
ت�ضم حمفظة �أ�سيك القاب�ضة ثالثة �أن�شطة رئي�سية:
•م�شروعات �إنتاج الأ�سمنت من خالل �شركة �أ�سيك للأ�سمنت و�شركاتها التابعة
•�أن�شطة �إدارة امل�شروعات واخلدمات اال�ست�شارية وحلول ال�صيانة وت�شغيل املن�ش�آت
ال�صناعية من خالل �شركة �أ�سيك للهند�سة و�شركة �أ�سنربو
•الإن�شاءات واملقاوالت من خالل �شركة �أر�سكو و�شركة �أ�سيك للتحكم الآيل
اإليرادات | أسيك القابضة
 1.9مليار جنيه (عام )2015
1906.2

1731.1

نبذة عامة
ت�ضم ا�ستثمارات قطاع الأ�سمنت ثالثة قطاعات رئي�سية ،وهي م�شروعات �إنتاج
الأ�سمنت وم�شروعات الإن�شاءات وم�شروعات الإدارة الهند�سية.

قامت شركة القلعة بتقليص استثماراتها في
قطاع األسمنت على مدار أول  9أشهر من عام ،2015
حيث قامت مجموعة أسيك القابضة ببيع حصتها
في كل من شركة مصر لألسمنت – قنا وشركة
أسيك المنيا وشركة أسيك للخرسانة الجاهزة

�صرحا متكام ًال يف م�شروعات الأ�سمنت
متثل جمموعة �أ�سيك القاب�ضة
ً
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�صرية،
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.
تعد جمموعة �أ�سيك القاب�ضة باكورة ا�ستثمارات �شركة القلعة يف قطاع
الأ�سمنت ،حيث قامت �شركة القلعة يف دي�سمرب  2004ب�شراء ح�صة  %59يف
جمموعة �أ�سيك القاب�ضة ،باعتبارها �إحدى ال�شركات املتعرثة يف ذلك الوقت
ب�صناعة الأ�سمنت والإدارة والإن�شاءات .و�أعقب ذلك قيام �شركة القلعة يف
مايو  2005ب�شراء ح�صة  %49املتبقية يف جمموعة �أ�سيك القاب�ضة بالتوازي
مع تنفيذ زيادة ر�أ�سمال �شركة حلوان بورتالند للأ�سمنت (مملوكة ملجموعة
�أ�سيك القاب�ضة) من خالل طرح �أ�سهمها بالبور�صة امل�صرية .وقامت �شركة
القلعة يف �أغ�سط�س  2005ببيع ح�صتها يف �شركة حلوان بورتالند �إىل �شركة
 ،Italcementiيف �صفقة بلغت قيمتها  795مليون دوالر �أمريكي.

2015

2014

األرباح التشغيلية | أسيك القابضة
 398.1مليون جنيه (عام )2015
398.1

2015

583.3

2014

�أبرز التطورات الت�شغيلية خالل عام :2015
م�شروعات يف حيز التخارج
قامت جمموعة �أ�سيك القاب�ضة خالل الربع الثاين من عام  2015ببيع ح�صتها
البالغة  %27.5يف �شركة «م�صر للأ�سمنت – قنا» يف �صفقة بلغت قيمتها 700
مليون جنيه تقري ًبا.
ويف �أكتوبر  2015قامت جمموعة �أ�سيك القاب�ضة بيع �شركتي �أ�سيك املنيا
و�أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة مقابل مليار جنيه تقري ًبا .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
�شركتي �أ�سيك املنيا و�أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة تعد من امل�شروعات حديثة
الن�ش�أة التي جنحت يف التحول �إىل �أبرز الالعبني يف �سوق الأ�سمنت مبنطقة
ال�صعيد يف م�صر ،حيث بد�أ الت�شغيل التجاري مل�صنع �أ�سيك املنيا يف �أغ�سط�س
 2013ب�إجمايل طاقة �إنتاجية تبلغ  2مليون طن �سنو ًيا ،بينما تقوم �شركة �أ�سيك
للخر�سانة اجلاهزة بت�شغيل  6حمطات متخ�ص�صة يف �إنتاج وتوزيع اخلر�سانة
اجلاهزة بالوجه القبلي.

صورة ألنشطة تغليف األسمنت

� 66شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2015

�شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 67 2015

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -مجموعة أسيك القابضة

�صورة مل�صنع �أ�سيك املنيا

وقد بلغت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك  163.7مليون جنيه خالل عام  ،2015وهو منو �سنوي بحوايل
ثالث مرات مقار ًنة بالعام ال�سابق ،عل ًما ب�أن الأرباح الت�شغيلية تت�ضمن ح�صة
�شركة القلعة من �أرباح �شركة م�صر للأ�سمنت – قنا اعتبا ًرا من يونيو ،2015
وكذلك نتائج �أ�سيك املنيا و�أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة حتى نهاية �أكتوبر .2015
اإلدارة الهندسية

“تضم استثمارات قطاع األسمنت ثالثة قطاعات
رئيسية ،وهي مشروعات إنتاج األسمنت
ومشروعات اإلنشاءات ومشروعات اإلدارة
الهندسية

شركة أسيك للهندسة

•تقوم �شركة �أ�سيك للهند�سة ب�إدارة م�صانع �أ�سمنت تبلغ طاقتها الإنتاجية
 13.5مليون طن يف ال�سوق امل�صري.
•قامت ال�شركة ب�إنتاج  11.9مليون طن �أ�سمنت خالل عام  ،2015وهو
منو �سنوي مبعدل  %16مبا يعك�س مردود التح�سينات الت�شغيلية وا�ستقرار
�إمدادات الطاقة �إىل جميع امل�شروعات التي تتوىل ال�شركة �إدارتها.
•حققت �أ�سيك للهند�سة �إيرادات قدرها  660.7مليون جنيه بزيادة �سنوية
 %21مقابل  547.2مليون جنيه خالل عام .2014
•بلغت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك  51.7مليون جنيه خالل عام  ،2015مقابل خ�سائر ت�شغيلية
بقيمة  2.8مليون جنيه خالل عام .2014
•تعك�س النتائج املالية القوية لل�شركة خالل عام  2015مردود حت�سن الكفاءة
الت�شغيلية وخف�ض امل�صروفات الثابتة �إىل جانب زيادة الر�سوم املح�صلة عن
الطن وارتفاع امل�ساهمة الإيجابية من عدة م�شروعات خارج ال�سوق امل�صري.

اإلنشاءات
شركة أسنبرو

إنتاج األسمنت
أسيك لألسمنت

حققت �شركة �أ�سيك للأ�سمنت نتائج قوية خالل عام  ،2015حيث بلغت
الإيرادات  1.9مليار جنيه بزيادة �سنوية قدرها  ،%10رغم غياب م�ساهمة
الأ�صول امل�صرية اعتبا ًرا من يونيو ( 2015ح�صة القلعة من �أرباح م�صر
للأ�سمنت – قنا) و�أكتوبر �( 2015إيرادات �أ�سيك املنيا و�أ�سيك للخر�سانة
اجلاهزة) .كما تعك�س هذه النتائج امل�ساهمة القوية مل�صنع �أ�سمنت التكامل
بال�سودان ،والذي ارتفعت �إيراداته مبعدل �سنوي  %82خالل عام  2015لتبلغ
 821.9مليون جنيه مقابل  450.5مليون جنيه خالل العام ال�سابق.

وقد ت�ضاعفت �إيرادات م�صنع �أ�سمنت التكامل خالل عام  ،2015وت�ضاعفت
كذلك الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك
بنحو �أربع مرات لتبلغ  196.1مليون جنيه خالل نف�س الفرتة ،مبا يعك�س
املردود الإيجابي لل�سيا�سة الت�شغيلية التي تتبناها الإدارة وكذلك توظيف
�أحدث ما و�صلت �إليه التكنولوجيا الدمناركية يف �صناعة الأ�سمنت.
وقد ارتفع حجم الإنتاج مبعدل �سنوي  %73ليبلغ � 760ألف طن خالل عام
 2015رغم تعر�ض امل�صنع لأزمة نق�ص الوقود خالل الربع الثالث من العام،
عل ًما ب�أن م�صانع الأ�سمنت ت�أثرت بالعديد من التحديات الفنية املتعلقة بتنمية
الطاقة الإنتاجية والتي امتدت �إىل عام  2016و�أ�سفرت عن نق�ص املعرو�ض
وارتفاع الأ�سعار يف ال�سودان ،غري �أن م�صنع �أ�سمنت التكامل جنح يف جتاوز
تلك التحديات وتنمية ح�صته ال�سوقية من  %24خالل عام � 2014إىل %33
خالل عام  ،2015مع تر�سيخ مقوماته التناف�سية من �أجل موا�صلة النمو وتنمية
احل�صة ال�سوقية واحلفاظ على الأداء املتميز خالل املرحلة املقبلة.

•تعد �شركة �أ�سنربو من ال�شركات الرائدة يف مبادرات وم�شروعات حماية
البيئة ،وتتخ�ص�ص ال�شركة يف احتواء معدالت التلوث وانبعاثات الأتربة
الناجتة عن ت�صنيع الأ�سمنت.
•تقوم 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 امل�سموح بها.
•حتظى 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.

مليون دوالر

% 82

شركة أرسكو

•بلغت �إيرادات �شركة �أر�سكو  456.2مليون جنيه خالل عام  ،2015وهو منو
�سنوي مبعدل  %132مقار ًنة بالعام ال�سابق.
•�سجلت ال�شركة �أرباح ت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك بقيمة  33.3مليون جنيه مقابل خ�سائر ت�شغيلية بقيمة 35.1
مليون جنيه خالل عام .2014
•يعك�س الأداء املايل القوي منو �إجمايل تعاقدات ال�شركة ليبلغ  473.1مليون
جنيه خالل عام  ،2015بزيادة �سنوية  %15مقار ًنة بعام .2014

شركة أسيك للتحكم اآللي

•تعد �شركة �أ�سيك للتحكم الآيل من ال�شركات املتخ�ص�صة يف توريد
وتركيب �أنظمة الطاقة الكهربائية والتحكم الآيل للم�شروعات ال�صناعية
ب�أ�سواق �أفريقيا وال�شرق الأو�سط و�أوروبا.
•تقوم ال�شركة بتقدمي جمموعة من حلول الطاقة الكهربائية والتحكم
الآيل تتنوع بني الت�صميم والهند�سة و�شراء املعدات وتركيبها.
•تعد ال�شركة االختيار الأمثل لكربى �شركات الأ�سمنت العاملية منذ ن�ش�أتها
عاما ،ومنها �شركات  Lafargeو Italcementiو Titanو Cemexو
قبل ً 15
.Cimpor
•قامت ال�شركة بتنويع حمفظة �أن�شطتها لت�شمل جماالت معاجلة املياه وم�شروعات
البرتول والغاز الطبيعي وكذلك حمطات توليد الطاقة الكهربائية.

منو �سنوي ب�إيرادات م�صنع �أ�سمنت التكامل

821.9

مليون جنية

�إيرادات م�صنع �أ�سمنت التكامل (عام )2015

% 73

زيادة �سنوية بحجم �إنتاج م�صنع �أ�سمنت التكامل

660.7

مليون جنية

�إيرادات �أ�سيك للهند�سة (عام )2015

456.2

�إيرادات �أري�سكو (عام )2015

مليون جنية

% 21
منو �سنوي ب�إيرادات �أ�سيك للهند�سة (عام )2015

% 132

منو �سنوي ب�إيرادات �أري�سكو (عام )2015

� 68شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2015

�شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 69 2015

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -شركة أسكوم

اإلدارة التنفيذية:

فايز جري�س

شركة أسكوم

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو
املنتدب
mining

حماجر احلجر اجلريي

نبذة عامة
�شركة �أ�سكوم هي ال�شركة اال�ستثمارية التابعة للقلعة يف قطاع التعدين ،حيث
تتخ�ص�ص يف تقدمي خمتلف اخلدمات التعدينية و�أن�شطة �إدارة املحاجر مل�صانع
الأ�سمنت ،بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة ا�ستك�شاف و�إنتاج املعادن الثمينة مبا يف ذلك
الذهب.

30.3

مليون طن

حجم مبيعات ن�شاط �إدارة املحاجر يف م�صر

247.5

ألف طن

مبيعات �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات

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 يف عام 2004
باال�ستحواذ على ح�صة يف ال�شركة بالتعاون مع جمموعة من ال�شركاء امل�ستثمرين،
وذلك قبل ف�صلها حتت كيان م�ستقل بغر�ض التو�سع ب�أن�شطة وعمليات ال�شركة .وقد
جنحت �شركة �أ�سكوم يف التحول �إىل �إحدى ال�شركات الرائدة يف جمال التعدين
وت�ضم حتت مظلتها � 9شركات تابعة تغطي �سبعة �أ�سواق مبنطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا.
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 تخدم قطاع الإن�شاءات،
وذلك �سع ًيا للتو�سع على نطاق �أكرب من توريد املواد اخلام �إىل م�صانع الأ�سمنت
فقط .وتقوم ال�شركة حال ًيا ب�إدارة عدد من املحاجر ال�صغرية يف م�صر �إىل جانب
امتالك �شركة متخ�ص�صة يف �إنتاج مواد البناء ب�سوق اجلزائر.
املعادن الثمينة
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز لتوحيد �أن�شطة �أ�سكوم يف جمال ا�ستك�شاف
و�إنتاج املعادن الثمينة .وتعمل ال�شركة حال ًيا باثنني من االمتيازات الأثيوبية (�أ�سو�سا
� /أويرو جودير) ،وامتياز �آخر يف ال�سودان جماور المتياز �أ�سو�سا ،حيث �أثمرت �أعمال

ملكية شركة القلعة:

النطاق الجغرافي:

٪54.7

م�صر ،اجلزائر ،ال�سودان،
�إثيوبيا ،ال�سعودية ،الإمارات،
عمان ،ال�سنغال

�سامح جنيب

رئي�س القطاع املايل

احلفر واال�ستك�شاف يف امتياز �أ�سو�سا عن حتقيق نتائج واعدة جدً ا ،حيث قامت
ال�شركة ب�إ�صدار تقرير الرثوة املعدنية والذي يربز �إمكانية حتقيق اكت�شاف من الذهب
يبغ  1.7مليون �أوقية .وتعمل �أ�سكوم كذلك 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.

ومن جانب �آخر ،بد�أت �شركة جال�س روك للمواد العازلة ت�صدير ال�صوف ال�صخري
�إىل عدد من الأ�سواق الرئي�سية يف �أوروبا و�شمال �أفريقيا وجمل�س التعاون اخلليجي
وتركيا عقب افتتاح م�صنعها يف مايو  2012بتكلفة ا�ستثمارية  70مليون دوالر.
وبد�أت ال�شركة �إنتاج ال�صوف الزجاجي يف نوفمرب  2012ليتوزع الإنتاج ال�سنوي
بواقع � 30ألف طن من ال�صوف ال�صخري و� 20ألف طن من ال�صوف الزجاجي.

اخلامات ال�صناعية
قامت ال�شركة ب�إن�شاء م�صنع جديد لإنتاج كربونات الكال�سيوم على مقربة من
االمتيازات املنتجة يف �صعيد م�صر� ،سع ًيا لتلبية الطلب املتزايد على تلك املادة
باعتبارها مكون رئي�سي يف �صناعة البال�ستيك والورق والدهانات والكيماويات.
وقامت ال�شركة خالل عامي  2013و 2014برتكيب الطاحونة الرطبة بتكلفة
ا�ستثمارية  7.3مليون دوالر ،ونتج عن ذلك منو قدرة الطحن لتبلغ � 220ألف
طن �سنو ًيا .وتقوم ال�شركة بت�صدير �إنتاجها �إىل �أ�سواق �آ�سيا واخلليج و�أفريقيا
و�أمريكا الالتينية.

�إدارة املحاجر
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  40مليون طن �سنو ًيا من املواد اخلام التي حتتاجها �شركات وم�صانع
الأ�سمنت ،من خالل �أن�شطة �إدارة املحاجر يف م�صر.

اإليرادات | أسكوم
 702.3مليون جنيه (عام )2015

األرباح التشغيلية | أسكوم
 56.6مليون جنيه (عام )2015

702.3

2015

632.2

2014

56.6

2015

46.2

2014

أبرز التطورات التشغيلية خالل عام :2015

•بلغت �إيرادات �شركة �أ�سكوم  702.3مليون جنيه خالل عام ،2015
وهو منو �سنوي مبعدل  ،%11وبلغت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم
ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك  51.6مليون جنيه،
بزيادة �سنوية  %23مقابل  46.3مليون جنيه خالل عام .2014
•تراجعت �إيرادات �شركة �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات
مبعدل �سنوي  %5خالل عام  ،2015فيما يعك�س ت�أثري تباط�ؤ
الأن�شطة الت�صديرية نتيجة التحديات التي هيمنت على الأ�سواق

الأفريقية ،وال�سيما تراجع عملة جنوب �أفريقيا – الراند ،ونق�ص
الدوالر الأمريكي يف �أ�سواق غانا ونيجرييا.
•وا�صلت ال�شركة تنمية �أعمالها يف الهند على الرغم من احتدام
املناف�سة.
•ارتفعت �إيرادات �أن�شطة وخدمات �إدارة املحاجر يف م�صر مبعدل
�سنوي  %16بف�ضل حت�سن الأ�سعار خالل العام.

� 70شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2015
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -قطاع األغذية

النطاق الجغرافي:

اإلدارة التنفيذية:

الدكتور حممد واعر

الع�ضو املنتدب ل�شركة مزارع دينا

قطاع األغذية

قطاع الألبان
AGRIFOODS

تامر ح�سن

الع�ضو املنتدب ل�شركة مزارع دينا

الأن�شطة الزراعية

م�صر

الع�ضو املنتدب لل�شركة العربية
للخدمات والتجارة

ملكية شركة القلعة:

�آمان اهلل �سعد

54.95٪

جورج ف�ؤاد

الع�ضو املنتدب لل�شركة اال�ستثمارية
ملنتجات الألبان

Dina Farms supermarket

يف �ضوء قرار �إدارة �شركة القلعة باعتبار قطاع الأغذية من اال�ستثمارات يف
حيز التخارج� ،أعلنت القلعة خالل الربع الأخري من عام  2015عن قيامها
بالتخارج من عدة م�شروعات تابعة ملجموعة جذور ،حيث قامت �شركة
الر�شيدي للحلول املتكاملة يف دي�سمرب  2015بتوقيع اتفاق مع م�ستثمر �سوداين
لبيع م�صنعيها للحالوة الطحينية والب�سكويت يف ال�سودان بقيمة �إجمالية 4.3

69.7

نبذة عامة
ت�ضم ا�ستثمارات قطاع الأغذية جمموعة جذور يف م�صر (الزراعة والأغذية)
و�شركة وفرة يف ال�سودان وجنوب ال�سودان (الإنتاج الزراعي) .وقد 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
�شركتني تابعتني يف ذلك الوقت ،وهم مزارع دينا التي تعد �أكرب مزرعة �ألبان
تابعة للقطاع اخلا�ص امل�صري والر�شيدي امليزان الرائدة يف �إنتاج وت�صنيع
منتجات الطحينة واحلالوة الطحينية.

نجحت القلعة في تطوير شركة مزارع دينا
حتى أصبحت الشركة الرائدة في إنتاج الحليب
بالسوق المصري ،حيث بلغ حجم إنتاج الحليب
الخام  74.7ألف طن من خالل قطيع أبقار يبلغ
عدده  17.2ألف بقرة ،منها  7500بقرة عشر.

وقد قامت �شركة القلعة باال�ستثمار يف تطوير مزارع دينا حتى �أ�صبحت �أكرب
�شركة منتجة للحليب اخلام يف م�صر بطاقة �إنتاجية بلغت � 74.7ألف طن خالل
عام  ،2015ومتتلك قطيع �أبقار يتجاوز � 17ألف ر�أ�س ،منها  7500بقرة ُع�شر.
كما 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 .وبالإ�ضافة �إىل ذلك قامت القلعة بتقدمي 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  24منفذ بيع خالل عام
 ،2015وبلغ �إجمايل �إيراداتها  263.7مليون جنيه.

ألف طن

مليون دوالر تقري ًبا .كما قامت جمموعة جذور ب�إمتام عملية بيع �شركة م�صر
�أكتوبر لل�صناعات الغذائية «امل�صريني» بقيمة �إجمالية تبلغ  50مليون جنيه،
و�أمتت كذلك يف دي�سمرب بيع كامل ح�صتها من �أ�سهم �شركة م�صانع حلويات
الر�شيدي امليزان �إىل �شركة العليان املالية املحدودة ،يف عملية تقدر القيمة
الإجمالية حلقوق امللكية بال�شركة بنحو  518مليون جنيه.

17.2

ألف

مبيعات احلليب اخلام خالل عام ( 2015منو �سنوي
)%9

عدد قطيع الأبقار (منو �سنوي )%6

24

%107

عدد فروع �سوبر ماركت مزارع دينا

النمو ال�سنوي ب�إيرادات �سل�سلة �سوبر ماركت مزارع دينا

أبرز التطورات التشغيلية خالل عام :2015

•بلغت �إيرادات جمموعة جذور  1.25مليار جنيه خالل عام ،2015
بزيادة �سنوية قدرها  %24مقابل مليار جنيه تقري ًبا خالل عام
 ،2014عل ًما ب�أن نتائج عام  2015تعك�س م�ساهمة �شركة الر�شيدي
امليزان حتى نوفمرب  2015فقط.
•بلغت �إيرادات مزارع دينا  383.6مليون جنيه خالل عام  ،2015وهو
منو �سنوي مبعدل  ،%5و�صاحب ذلك ارتفاع الأرباح الت�شغيلية
قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك مبعدل
*

�سنوي  %3لتبلغ  112.7مليون جنيه خالل نف�س الفرتة.
•بلغت �إيرادات ال�شركة اال�ستثمارية ملنتجات الألبان  135.8مليون
جنيه خالل عام  ،2015بزيادة �سنوية قدرها .%23
•ارتفعت �إيرادات ال�شركة العربية للخدمات والتجارة مبعدل
�سنوي  %107لتبلغ  263.7مليون جنيه بف�ضل زيادة عدد الفروع
بن�سبة  %53لتبلغ  24فرعًا.

* لت�سهيل مقارنة الأداء املايل مقابل عام  ،2014قامت الإدارة ب�إ�ضافة الإيرادات والأرباح الت�شغيلية الناجتة عن �أن�شطة �شركة الر�شيدي امليزان حتى نهاية نوفمرب .2015
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�شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 73 2015

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة  -تنمية

اإلدارة التنفيذية:

عمرو �أبوع�ش

رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي

تنمية

ملكية شركة القلعة:

النطاق الجغرافي:

٪70

م�صر

عمرو �أبوالعزم

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي

تقدمي اخلدمات املالية لأحد عمالء �شركة تنمية
وقد �أعلنت �شركة القلعة يف مار�س � 2016أن �شركتها التابعة فاينان�س �أنليميتد
قامت ب�إمتام �صفقة بيع كامل ح�صتها البالغة  %70من �أ�سهم �شركة تنمية
خلدمات التمويل متناهي ال�صغر ،وذلك يف �صفقة تقدر القيمة الإجمالية
حلقوق امللكية ب�شركة تنمية مببلغ  450مليون جنيه.

493.9

مليون جنيه

الر�صيد احلايل

نبذة عامة
ت�أ�س�ست �شركة تنمية يف مار�س  2009بغر�ض توفري القرو�ض وحلول التمويل
فيما يرتاوح بني �ألف و� 30ألف جنيه للم�شروعات متناهية ال�صغر يف ال�سوق
امل�صري ،وكذلك تلبية احتياجات �شريحة وا�سعة من امل�شروعات والأفراد
الذين ال يحظون بتغطية القطاع امل�صريف.
حتظى �شركة ‹‹تنمية›› مبقومات هائلة للنمو و�سط املناخ الراهن مب�صر ،حيث
تلعب ال�شركة دو ًرا حمور ًيا يف تنمية االقت�صاد امل�صري من خالل توفري ر�ؤو�س
الأموال واحللول املالية للم�شروعات ال�صغرية والأفراد الذين ال ي�شملهم القطاع
امل�صريف الر�سمي.
صافي الربح | تنمية
 41.7مليون جنيه (عام )2015
41.7

32.6

2015

2014

وتتخ�ص�ص �شركة ‹‹تنمية›› يف متويل امل�شروعات ال�صغرية وامل�شروعات
متناهية ال�صغر ،حيث اكت�سبت مكانة رائدة بال�سوق امل�صري منذ ن�ش�أتها عام
 .2009وجتاوز �إجمايل حجم �إ�صدارات ال�شركة  2مليار جنيه يف �صورة قرو�ض
ق�صرية الأجل ت�صل مدتها �إىل � 12شه ًرا ،وذلك من خالل ما يربو على � 365ألف
عميل .وقد ر�صدت ال�شركة منو قاعدة العمالء الن�شطة �إىل �أكرث من � 110ألف
عميل بنهاية عام  ،2015م�صحو ًبا بو�صول الر�صيد القائم لل�شركة �إىل 493.9
مليون جنيه.
وحتظى �شركة تنمية بفر�صة واعدة لتحقيق النمو وتعزيز م�ستويات الربحية ،حيث
تقوم ال�شركة بخدمة عمالئها من خالل  114فرع يف جميع �أنحاء اجلمهورية وموظفيها
البالغ عددهم  1500موظف ،كما تعتزم ال�شركة افتتاح فروع جديدة بغر�ض التو�سع يف
تقدمي امل�ساندة والدعم املايل والتمويلي ل�شريحة �أكرب من العمالء يف م�صر ،عل ًما ب�أن
�شركة تنمية تعمل على تعظيم اال�ستفادة من �شبكة الفروع والنظم والعاملني من خالل
تقدمي املزيد من اخلدمات املالية والتمويلية للعمالء.

% 44

النمو ال�سنوي بالإيرادات

لقد استحوذت شركة تنمية على اهتمامنا في
مرحلة مبكرة ،وبالتالي قمنا بتقديم الدعم الالزم
إلدارة الشركة حتى أصبحت من أبرز العبي القطاع
الخاص في مجال التمويل متناهي الصغر

868.2

مليون جنيه

القرو�ض املقدمة خالل عام 2015

110.3

ألف

عدد العمالء الن�شطون

أبرز التطورات التشغيلية خالل عام :2015

•ر�صدت تنمية منو الإيرادات مبعدل �سنوي  %44لتبلغ 132.5
مليون جنيه خالل عام  ،2015بف�ضل منو حمفظة قرو�ض ال�شركة
وقيمة القرو�ض امل�صدرة للعمالء.
•ارتفعت �أرباح الن�شاط مبعدل �سنوي  %62لتبلغ  53.2مليون جنيه
خالل عام .2015
•ارتفع �صايف الربح مبعدل �سنوي  %28ليبلغ  41.7مليون جنيه
خالل نف�س الفرتة ،مقابل  32.6مليون جنيه خالل العام ال�سابق.
•قامت �شركة تنمية بتوفري قرو�ض بقيمة  868.2مليون جنيه

خالل عام  ،2015وهو منو �سنوي مبعدل  %39مقابل  623.3مليون
جنيه خالل عام  .2014ويعك�س ذلك التو�سعات الأخرية ب�شبكة
الفروع لتبلغ  114فرعًا يف جميع �أنحاء اجلمهورية� ،إىل جانب
منو قاعدة العمالء الن�شطة �إىل حوايل � 110ألف عميل بنهاية عام
 2015مقابل � 87ألف عميل تقري ًبا بنهاية عام .2014
•بلغ الر�صيد القائم لل�شركة  493.9مليون جنيه يف نهاية دي�سمرب
 2015بزيادة �سنوية قدرها  ،%30عل ًما ب�أن ن�سبة القرو�ض املتعرثة
انخف�ضت �إىل  %4.5مقابل  %6.9يف نهاية عام .2014
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مشروعات غير رئيسية

مشروعات غير رئيسية

جراندفيو
ت�أ�س�س ـ���ت جمموع ـ���ة
جراندفي���و القاب�ض���ة
على ي���د �شرك���ة القلعة
وجمموعة من ال�شركاء
اال�ستثماري�ي�ن بغر����ض
اال�ستف���ادة من الفر����ص اال�ستثمارية املتمي���زة يف قطاع
ال�ش���ركات املتو�سط���ة الت���ي ال يتج���اوز ر�أ�سماله���ا 60
ملي���ون دوالر �أمريك���ي يف خمتل���ف �أنح���اء ال�ش���رق
الأو�س���ط و�شم���ال �أفريقي���ا ،وتركي���زً ا عل���ى ال�س���وق
امل�ص���ري .وتتنوع ا�ستثم���ارات جمموعة جراندفيو بني
قطاع���ات عدي���دة منه���ا التعبئ���ة والتغلي���ف والطباعة
والرعاية ال�صحي���ة واملن�سوجات واملطاعم واخلدمات
البرتولي���ة وت�صني���ع م���واد البن���اء ،عل ًم���ا ب����أن �شركة
�سفنك����س كابيت���ال املتخ�ص�ص���ة يف �إدارة اال�ستثم���ار

املبا�ش���ر تق���وم ب����إدارة جميع عملي���ات ال�شرك���ة .يبلغ
ر�أ����س امل���ال املدف���وع ملجموع���ة جراندفي���و  95مليون
دوالر �أمريكي .وقامت جراندفي���و حتى الآن با�ستثمار
ح���وايل  %108من �إجمايل ر�ؤو�س الأموال املتفق عليها
يف م�شروع���ات ناجح���ة يف جماالت متنوع���ة وجذابة.
وت�سج���ل التقييمات الداخلية التي تق���وم �شركة القلعة
ب�إعداده���ا ب�ص���ورة دوري���ة ال�ستثم���ارات جراندفي���و
�أن هن���اك زي���ادة ملحوظ���ة يف قيم���ة ه���ذه ال�ش���ركات
وامل�شروع���اتمقاب���لتكلف���ةاال�ستح���واذالأولي���ة.
و �أظهرت ا�ستثمارات جراندفيو مرونة عالية
يف مواجهة تردي ا لأو�ضاع االقت�صادية خالل
عامي  2009و 2010وقت امتداد تداعيات ا لأزمة
املالية العاملية �إىل �أ�سواق املنطقة ،وغريها من

اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي �شهدتها م�صر يف
مطلع عام  .2011وت�ستعد جراندفيو حال ًيا لتنفيذ
عدد من �صفقات الدمج واال�ستحواذ اجلديدة،
حيث ت�سعى �إىل حتقيق التوازن بني توفري ال�سيولة
املالية لل�سادة امل�ساهمني ،وااللتزام بتحقيق النمو
الر �أ�سمايل مل�شروعات املجموعة.
وترى �إدارة �شركة القلعة �أن التنوع يف ا�ستثمارات
جراندفيو يتيح قد ًر ا من املرونة ملواكبة التباط�ؤ
االقت�صادي الراهن ،حيث قامت جراندفيو ب�إعادة
تقييم �أ�صولها وف ًقا للأو�ضاع ال�سوقية احلالية.

ال�شركة املتحدة للم�سابك
تعد ال�شركة املتحدة للم�سابك �إحدى ال�شركات اال�ستثمارية التابعة ل�شركة القلعة يف جمال ال�صناعات املعدنية ،حيث تتخ�ص�ص ال�شركة
يف �إنتاج كرات الطحن وامل�سبوكات املعدنية التي تدخل يف نطاق وا�سع من التطبيقات ال�صناعية مبا يف ذلك م�سبوكات �صناعة ال�سيارات.
وتركز ال�شركة على توفري امل�سبوكات املعدنية و�أدوات الطحن املختلفة مل�صانع الأ�سمنت.
تبلغ الطاقة الإنتاجية الكلية لل�شركة املتحدة للم�سابك � 45ألف طن �سنوي ًا من املعادن املن�صهرة .وكانت ال�شركة املتحدة للم�سابك �إحدى
�شركات جمموعة �أ�سيك القاب�ضة حتى مت ف�صلها يف �أواخر عام .2008

بنيا ن
تعمل �شركة بنيان للتنمية والتجارة على تطوير امل�شروعات العقارية املتخ�ص�صة و�إقامة امل�شروعات التجارية الفريدة يف ال�سوق امل�صري .ويعد
ديزاينبولي�س مول باكورة ا�ستثمارات ال�شركة ،وهو املركز التجاري احلائز على العديد من اجلوائز الدولية ،حيث يتخ�ص�ص يف عر�ض وتقدمي
منتجات وخدمات الت�صميم الداخلي بهدف خدمة ال�سوق امل�صري والتو�سع يف �أ�سواق منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ويقع ديزاينوبولي�س مول على م�ساحة  116.824مرت مربع ومتتد واجهته بطول  800مرت على بعد  3كم من حمطة حت�صيل الر�سوم على
طريق القاهرة الإ�سكندرية ال�صحراوي
ويتميز ديزاينبولي�س مول بوجود امل�ساحات املفتوحة ال�شا�سعة ف�ض ًال عن كونه يقع على مقربة من القرية الذكية وغريها من امل�شروعات
العقارية الفاخرة مثل كمباوند �أليجريا وم�شروع  SODIC/Westown Solidareوكذلك املدر�سة الربيطانية الدولية.

تنوير
تهدف �شركة تنوير �إىل بناء
قاعدة حمتوى �ضخمة تقوم على
التكامل بني املنتجات الإعالمية
الإقليمية وم�ؤ�س�سات ن�شر وتوزيع
الكتب وال�صحف والربامج
التلفزيونية و�إنتاج وتوزيع الأفالم الروائية والوثائقية.
وقد قامت دار ال�شروق باال�شرتاك يف ت�أ�سي�س مكتب
 Time Codeللإنتاج والت�صوير الفني بالتعاون مع

ال�شركةالوطنيةللبرتول
متتلك �شركة جولدن كري�سنت
لال�ستثمارات املح���دودة اثنني
من ال�شركات العاملة يف جمال
ا�ستك�ش���اف و�إنتاج الب�ت�رول والغاز الطبيع���ي مبنطقة
ال�ش���رق الأو�س���ط و�شم���ال �أفريقي���ا ،هم���ا ال�شرك���ة
الوطني���ة للبرتول م�ص���ر املحدودة ( ،)NPC Egypt
وال�شرك���ة الوطنية للبرتول �ش.م.م.)NPC SAE ( .
ت�ضم �أ�صول ال�شركة الوطنية للبرتول م�صر  ٪100من
امتياز �شقري البحري الواقع يف خليج ال�سوي�س (حقل

وادي النيل للبرتول املحدودة
تعد �شركة وادي النيل
للبرتول املحدودة �إحدى
ال�شركات اال�ستثمارية
التابعة ل�شركة القلعة يف
قطاع ا�ستك�شاف و�إنتاج
البرتول والغاز الطبيعي يف ال�سودان وجنوب ال�سودان
ح�صلت �شركة وادي النيل للبرتول يف يونيو 2008على حقوق
امل�شاركة يف ثالثة من �أهم االمتيازات ال�سودانية وهم مربع9
و11يف و�سط ال�سودان ومربع Aيف جمهورية جنوب ال�سودان.

جمموعة من �أكف�أ املنتجني املنفذين .ويعمل مكتب
 Time Codeعلى �إنتاج املواد الإعالنية والربامج
وامل�سل�سالت التلفزيونية والأفالم الق�صرية.

ومتتلك مكتبة ديوان كذلك حقوق التوزيع خلم�س
عالمات مو�سيقية دولية ،وحقوق توزيع الإ�سطوانات
املو�سيقية يف ال�سوق املحلي.

�أما مكتبة ديوان ،فقد برزت ك�سل�سلة للمكتبات الرائدة
يف م�صر منذ افتتاحها يف عام  ،2002ومتتلك حالي ًا 13
فرعا يف �أنحاء القاهرة والإ�سكندرية ،وتوا�صل تو�سعاتها
ً
ب�إبرام عقود امل�شاركة مع الكتّاب والنا�شرين والعديد
من املراكز الثقافية على امل�ستوى املحلي والإقليمي.

جاما وحقل �شقري) ،و ٪100من عقد التطوير بامتياز
جنوب �أبو زنيمة وامتياز �شمال املغارة اال�ستك�شايف.
ومتتلك ال�شركة الوطنية للبرتول �ش.م.م .ح�صة
 ٪12.75من حقوق امل�شاركة يف امتياز جنوب
رم�ضان الواقع يف اجلزء اجلنوبي من خليج
ال�سوي�س ،عرب ح�صتها املبا�شرة يف �شركة بيتزيد
لال�ستثمارات و�إدارة امل�شروعات املحدودة .كما
ح�صلت الوطنية للبرتول �ش.م.م .على حقوق
امل�شاركة يف امتياز �شرق خري البحري بت�صديق من
جمل�س ال�شعب يف عام .2006

تقع االمتيازات الثالثة على م�ساحة � 226.7ألف
كم مربع ،وت�ضم العديد من �أحوا�ض ال�صدع غري
امل�ستك�شفة بالكامل والتي تتميز برتاكم كميات كبرية
من النفط .كما تقع هذه االمتيازات بالقرب من من�ش�آت
البنية الأ�سا�سية لقطاع النفط بال�سودان.
وتقوم �شركة  NVPLبت�شغيل االمتيازات الثالثة
باعتبارها م�شروع م�شرتك يجمع املقاولني يف هذه
االمتيازات لإدارة امتيازات مربع  ،Aومربع  ،9ومربع
 11نيابة عن م�ساهمي امل�شروع.

ومتتلك ال�شركة � ً
أي�ضا ح�صة يف �شركة وادي
النيل للبرتول املحدودة� ،صاحبة حقوق امل�شاركة
يف اثنني من املربعات اال�ستك�شافية الهامة يف
ال�سودان ومربع ا�ستك�شاف �آخر يف جنوب ال�سودان،
بالإ�ضافة �إىل ح�صة يف ال�شركة الوطنية لإنتاج
الزيت  /رايل �إنريجي� ،صاحبة حقول الزيت الثقيل
يف م�صر وحقول الغاز الطبيعي يف باك�ستان.

ال�شركة الوطنية لإنتاج
الزيت  /رايل �إنريجي
تعد ال�شركة الوطنية
لإنتاج الزيت �إحدى ال�شركات الرائدة يف جمال
ا�ستك�شاف و�إنتاج البرتول والغاز الطبيعي ويقع
مقرها الرئي�سي يف القاهرة .وقامت ال�شركة
ب�شراء كامل �أ�سهم �شركة رايل �إنريجي يف �سبتمرب
 2007مقابل  868مليون دوالر ،حيث ت�ضمنت �أ�صول
رايل �إنريجي  %100من ح�صة ت�شغيل حقل ع�سران
للزيت الثقيل يف منطقة خليج ال�سوي�س مب�صر،
وح�صة  %30يف مربع �سافد كوه للغاز الطبيعي
الواقع يف �إقليم البنجاب يف باك�ستان.
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القوائم المالية

الميزانية المجمعة

القوائم
المالية
(جنيه مصري)
للفترة املنتهية في
2015/12/31

(جنيه م�صري)

2014/12/31
(*)

العمليات املستمرة

�إيرادات الن�شاط
م�صروفات الن�شاط
جممل الربح
�أتعاب اال�ست�شارات
احل�صة من �أرباح (خ�سائر) �شركات �شقيقة
�إجمايل الأرباح الت�شغيلية

املكاسب (اخلسائر) الناجتة عن بيع استثمارات تابعة وشقيقة

م�صروفات عمومية و�إدارية
�صايف الإيرادات (امل�صروفات) الأخرى
�صايف الأرباح (اخل�سائر الت�شغيلية)
مصروفات متويلية  -صافي

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

�صايف اخل�سائر من العمليات امل�ستمرة

العمليات غير املستمرة

�إيرادات الن�شاط
م�صروفات الن�شاط
م�صروفات عمومية و�إدارية
�صايف الإيرادات (امل�صروفات) الأخرى
مصروفات متويلية  -صافي

نتائج الأن�شطة الت�شغيلية

الضرائب

نتائج الأن�شطة الت�شغيلية ،بعد خ�صم ال�ضرائب

مكاسب من بيع العمليات غير املستمرة

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

من�سوبة �إىل:
م�ساهمو الأغلبية
م�ساهمو الأقلية
معدل ربحية السهم
* مكرر

(جنيه مصري)

(جنيه م�صري)

ملخص قائمة الدخل المجمعة

�صايف اخل�سائر خالل الفرتة
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6 638 944 107
)(5 478 999 361
1 159 944 746
13 550 201
126 422 325
1 299 917 272
99 698 245
)(1 175 176 909
)( 888 601 620
)( 664 163 012
)( 832 257 198
)(1 496 420 210
)( 123 214 939
)(1 619 635 149

4 670 269 562
)(4 059 284 428
610 985 134
10 537 825
177 171 497
798 694 456
)( 25 381 815
)(1 010 881 627
)( 92 683 035
)( 330 252 021
)( 889 363 182
)(1 219 615 203
)( 109 020 317
)(1 328 635 520

1 605 411 362
)(1 252 854 488
)( 197 016 339
)( 90 271 409
)( 188 543 333
)( 123 274 207
)( 33 798 835
)( 157 073 042
551 081 169
394 008 127

1 845 011 927
)(1 499 437 090
)( 233 022 472
)( 3 582 918
)( 199 421 359
)( 90 451 912
)( 8 526 403
)( 98 978 315
57 641 866
)( 41 336 449

)(1 225 627 022

)(1 369 971 969

)(1 155 345 236
)( 70 281 786
)(1 225 627 022

)( 879 593 450
)( 490 378 519
)(1 369 971 969

)(0.70

)(0.84

يمكن تحميل نسخة من القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة في شكل ملف PDF
من الموقع اإللكتروني لعالقات المستثمرينir.qalaaholdings.com/ar :

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

)Payments for investments (net

قرو�ض ل�شركات تابعة و�شقيقة
�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
احتياطيات
خ�سائر حمتجزة
�أرباح (خ�سائر) الفرتة
�إجمايل حقوق امللكية
�أر�صدة دائنة للم�ساهمني
�إجمايل حقوق امللكية املن�سوبة مل�ساهمي ال�شركة
حقوق الأقلية
�إجمايل حقوق امللكية
االلتزامات
اقرتا�ض
التزامات طويلة الأجل وم�شتقات �أخرى
م�ستحق لأطراف 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

2015/12/31

2014/12/31

4 866 770 745
17 162 443 847
1 862 436 797
652 512 569
196 044 381
710 407 485
24 000 000
899 994 224
54 311 317
80 997 503
269 800 533
345 235 009
27 124 954 410

5 836 564 267
11 841 308 885
1 892 728 739
1 438 786 190
189 042 811
588 802 009
373 068 956
1 953 010 353
51 904 260
101 213 486
134 176 156
441 352 959
332 158 336
25 174 117 407

1 016 751 852
25 063 763
17 768 790
33 789 381
606 398 440
1 167 538 152
1 357 698 069
3 353 000 479
2 473 539 263
10 051 548 189

969 854 289
21 379 458
47 816 848
80 849 353
983 982 939
949 139 548
1 029 169 941
2 182 089 378
1 402 289 227
7 666 570 981

)*(

37 176 502 599

32 840 688 388

9 100 000 000
123 808 425
)(5 271 987 040
)(1 155 345 236
2 796 476 149
1 464 311
2 797 940 460
8 152 325 712
10 950 266 172

8 000 000 000
202 382 594
)(4 336 949 028
)( 879 593 450
2 985 840 116
836 842 865
3 822 682 981
8 183 513 791
12 006 196 772

13 671 782 372
436 369 089
24 484 249
621 800 554
14 754 436 264

10 726 526 464
402 110 017
792 754 848
744 276 298
12 665 667 627

508 626 802
2 933 157 562
646 819 327
730 606 339
2 855 366 230
1 469 403 194
620 451 082
5 077 970
1 013 436 568
688 855 089
11 471 800 163
26 226 236 427
37 176 502 599

688 968 212
2 158 940 557
477 202 021
1 830 582 902
1 079 718 029
489 587 562
23 401 707
938 117 930
482 305 069
8 168 823 989
20 834 491 616
32 840 688 388

*مكرر
يمكن تحميل نسخة من القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة في شكل ملف  PDFمن الموقع اإللكتروني لعالقات المستثمرين:

ir.qalaaholdings.com/ar

رئي�س جمل�س الإدارة
�أحمد هيكل

الع�ضو املنتدب
ه�شام ح�سني اخلازندار

رئي�س القطاع املايل
معتز فاروق

مكتب القلعة يف �شرق �أفريقيا
كرمي �صادق
الع�ضو املنتدب

مكتب القلعة يف اجلزائر
نظيم مزيان
حملل مايل �أول

ق�سم عالقات امل�ستثمرين الإقليميني
حممد عبد الاله
الع�ضو املنتدب

ق�سم عالقات امل �ؤ�س�سات الدولية
�ستيفن مرييف
امل�ست�شار اخلا�ص

ق�سم عالقات امل�ساهمني

عمرو القا�ضي
رئي�س عالقات امل�ستثمرين

ق�سم الت�سويق واالت�صاالت
غادة حمودة
رئي�س قطاع الت�سويق واالت�صاالت

هذه ال�صفحة تركت فارغة عمدًا

ق�سم العالقات احلكومية

حازم دكروري
رئي�س العالقات احلكومية

ق�سم املوارد الب�شرية
�إيهاب رزق
رئي�س املوارد الب�شرية

ق�سم ال�شئون القانونية
يا�سمني الغرباوي
امل�ست�شار القانوين العام

طارق ح�سن

رئي�س ق�سم ال�شئون القانونية

الطاقة

النقل

األسمنت

التعدين

qalaaholdings.com
القلعة لال�ست�شارات املالية ( )Qalaa Holdingsالقلعة لال�ست�شارات املالية اجلزائر
مبنى مدينة Urba 2000
 1089كورني�ش النيل
� 9شارع � Rez-de-Chausséeشقة 01
فندق الفور�سيزونز نايل بالزا
الأبيار • اجلزائر  • 1600 -اجلزائر
جاردن �سيتى • القاهرة • م�صر 11519 -
هاتف+02 )2( 2791 - 4440 :
فاك�س+02 )2( 2791 - 4448 :

هاتف+213 )23( 27 10 21 :
فاك�س+213 )21( 92 96 74 :

القلعة لال�ست�شارات املالية �شرق �أفريقيا
جممع ريلواي� ،شارع �ستي�شن
من طريق هيل �سيال�سي
(�ص.ب)62502 00200 .
نريوبي ،كينيا
هاتف+254 )0( 20 20 444 76-9 :

األغذية

