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القوائم المالية

�أغلب ال�صور امل�ستخدمة يف هذا التقرير مت التقاطها على �أر�ض الواقع بامل�شروعات وال�شركات التابعة للقلعة ،وهي متاحة لال�ستخدام الإعالمي ،ف�ض ًال عن �إمكانية
ترتيب الزيارات امليدانية لهذه امل�شروعات .ويف حال الرغبة يف ذلك يرجى التوا�صل مع م�سئويل ق�سم الت�سويق واالت�صاالت من خالل الأرقام املرفقة بالغالف
اخللفي للتقرير �أو زيارة املوقع الإلكرتوين.qalaaholdings.com :
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

هدفنا تعظيم العائد االستثماري للمساهمين وتحويل شركة القلعة إلى حيز الربحية بنهاية عام 2015
من خالل عدة محاور استراتيجية ،أبرزها مواصلة تخفيف واحتواء المخاطر التشغيلية والمالية وإجراء
التحسينات التشغيلية باالستثمارات التابعة

�أيقنت �شركة القلعة منذ ن�ش�أتها قبل � 10سنوات �أن هناك فر�صة هائلة لتعظيم
العائد اال�ستثماري للم�ساهمني� ،شريطة التوظيف الأمثل الثنني من �أهم حماور
امل�شهد االقت�صادي للمرحلة املقبلة� ،أولهما الطلب غري امل�سبوق على م�شروعات
البنية الأ�سا�سية وال�سلع اال�ستهالكية بف�ضل الرتكيبة ال�سكانية الفريدة التي
تنفرد بها ال�سوق امل�صرية ،واملحور الثاين يتمثل يف حتمية اال�ستغناء عن نظام
دعم الطاقة غري امل�شروط لت�أثريه ال�سلبي على املوازنة العامة للدولة حتت وط�أة
ارتفاع تكاليف الواردات البرتولية ب�صورة م�ستمرة.
القناعة املطلقة بهذه احلقائق كانت خري �سند وعون لنا ،لي�س  فقط يف جتاوز
الفرتة الع�صيبة التي مرت بها البالد عقب  25يناير  ،2011ولكن � ً
أي�ضا يف الوفاء
بالتزام القلعة جتاه م�ساهميها خالل ال�سنوات التالية ،وتر�سيخ مكانة ال�شركة
بني كبار الالعبني يف هذه املرحلة الفارقة من م�سرية التنمية االقت�صادية على
ال�ساحة امل�صرية ،وكذلك الأفريقية على نطاق �أكرب.
ونثق على هذه اخللفية �أن عام � 2015سيكون نقطة حتول حمورية مب�سرية �شركة
القلعة نحو امل�ساهمة يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية مبجموعة من امل�شروعات
الوطنية العمالقة ،ذات املردود امل�ستدام على امل�شهد االقت�صادي امل�صري ،ومن
بينها �أكرب م�شروع قطاع خا�ص  حتت التنفيذ حال ًيا مب�صر (ال�شركة امل�صرية
للتكرير) ،و�أكرب �شركة رائدة حمل ًيا يف توزيع الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي
واملنتجات البرتولية (�شركة طاقة عربية) ،وكذلك م�شروع تخزين وتداول
املنتجات البرتولية بواحد من املمرات املالحية الأكرث حيوية على م�ستوى العامل
(�شركة م�شرق للبرتول) ،و� ً
أي�ضا ا�ستثمارات النقل والدعم اللوجي�ستي العازمة
على �إحداث نقلة نوعية بحركة ال�سلع والب�ضائع يف م�صر وبلدان �شرق �أفريقيا.

نثق أن عام 2015
سيكون نقطة تحول
محورية بمسيرة
شركة القلعة
نحو المساهمة
في دفع عجلة
التنمية االقتصادية
بمجموعة من
المشروعات الوطنية
العمالقة.

وتتمثل �أهداف املرحلة املقبلة يف �سرعة �إمتام خطة التحول اال�سرتاتيجي �إىل
�شركة ا�ستثمارية قاب�ضة ،والتعجيل بانتقال القلعة �إىل حيز الربحية بنهاية
العام اجلاري – قبل تقديراتنا ال�سابقة ،مع تنفيذ التخارجات املرتقبة من
امل�شروعات غري الرئي�سية لتقلي�ص الديون وحتجيم املخاطر ،وكذلك موا�صلة
�إجراء التح�سينات الت�شغيلية و�إمتام �أخر م�شروعني حتت التنفيذ يف الوقت
احلايل متهيدً ا  لإطالق الأن�شطة الت�شغيلية بكليهما مطلع عام  .2017يت�ضمن
ذلك ال�شركة امل�صرية للتكرير ،التي تقوم ب�إن�شاء �أحدث معمل لتكرير املنتجات
البرتولية يف القاهرة الكربى من �أجل تقلي�ص  واردات م�صر من وقود ال�سوالر
ب�أكرث من ن�صف املعدالت احلالية ،و�شركة م�شرق للبرتول ،التي بد�أت �إن�شاء �أول
م�شروع من نوعه يف م�صر و�شرق البحر الأبي�ض املتو�سط لإقامة حمطة متكاملة
لتخزين وتداول منتجات ال�صب ال�سائل ومتوين ال�سفن بالوقود وغريها من
�أن�شطة الدعم اللوج�ستي مبيناء �شرق بور�سعيد.

أحمد هيكل

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة
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لقد اكتمل م�شروع امل�صرية للتكرير ب�أكرث من  %60حتى الآن ،وو�صل للموانئ امل�صرية
�أكرث من � 7آالف طن من املكونات الأ�سا�سية واملعدات الفنية احلديثة للم�شروع ،مع
ارتفاع عدد العاملني باملوقع �إىل �أكرث من � 10آالف عامل بني املهند�سني والفنيني
ب�شتى التخ�ص�صات خالل ف�صل ال�صيف الذي يتزامن مع ذروة �أعمال الإن�شاء.

وتنفرد ا�ستثمارات القلعة عالوة على ذلك بفريق عمل ي�ضم � 32ألف موظف
وعامل من �أكف�أ اخلرباء واملحرتفني – من الكوادر الفنية والهند�سية والإدارية
املتخ�ص�صة �إىل مديري امل�صانع وامل�شروعات وكبار التنفيذيني – الذين يعمل
كل منهم دون كلل على تنمية م�شروعاتنا التابعة يف قطاعات حمورية مثل الطاقة
والأ�سمنت والأغذية والنقل والدعم اللوجي�ستي والتعدين.
وت�ستعر�ض النقاط التالية �أبرز معامل اال�سرتاتيجية التي تتبناها �شركة القلعة
خالل عام  ،2015وما تنطوي عليه من قرارات وخطوات حا�سمة �سع ًيا للتعجيل
بتقديرات االنتقال �إىل حيز الربحية:

	.1زيادة ح�ص�ص ملكية القلعة يف ال�شركات التابعة بالقطاعات
اال�ستثمارية الرئي�سية :تقوم �شركة القلعة بزيادة ر�أ�سمالها
جمد ًدا لتمويل الأر�صدة الدائنة النا�شئة عن عمليات اال�ستحواذ على
ح�ص�ص  �إ�ضافية باال�ستثمارات التابعة الرئي�سية مقابل  1.7مليار
جنيه تقري ًبا .و�سريتفع ر�أ�س املال امل�صدر �إىل  9.7مليار جنيه،
عرب �إ�صدار  340مليون �سهم مق�سمة �إىل  85مليون �سهم ممتاز
و 255مليون �سهم عادي .وتتوقع الإدارة �أن تثمر هذه اخلطوة عن
تنمية القوائم املالية لل�شركة نتيجة زيادة امل�ساهمة الإيجابية من
ال�شركات التابعة ذات القدرات املتزايدة على النمو والتقدم وتعظيم
التدفقات النقدية.
	.2التخارج من عدة م�شروعات تابعة :بلغت عائدات القلعة  110مليون
دوالر من عمليات التخارج على مدار عام  2014وحتى مطلع ،2015
ويت�ضمن ذلك بيع البنك ال�سوداين امل�صري ،و�شركة �سفنك�س 
للزجاج ،و�شركتي الإ�سكندرية مل�سبوكات ال�سيارات والعامرية
للمعادن ،وكذلك �شركة فارو�س القاب�ضة .وتدر�س ال�شركة حال ًيا
اخليارات املتاحة لتنفيذ تخارجات �أخرى مقابل عائدات جذابة،
ويت�ضمن ذلك �شركة م�صر ل�صناعة الزجاج (املتخ�ص�صة يف
�إنتاج وت�صدير العبوات الزجاجية و�أخر امل�شروعات املتبقية حتت
مظلة �شركة جال�س  ورك�س) و�شركة تنمية (املتخ�ص�صة يف خدمات
التمويل متناهي ال�صغر) ،بالإ�ضافة �إىل �شركة الر�شيدي امليزان
وم�شروعات الإنتاج الزراعي وت�صنيع الألبان حتت مظلة مزارع
ً
تنفيذا  لقرار الإدارة بالتعامل مع ا�ستثمارات قطاع الأغذية
دينا
باعتبارها م�شروعات غري رئي�سية.
	وقد قامت القلعة ب�ضخ ا�ستثمارات جديدة لدعم تو�سعات الر�شيدي
امليزان يف م�شروعات �صناعة املربى و�صل�صلة الطماطم و�إ�ضافة
املزيد من املنتجات االبتكارية لباقة منتجات الر�شيدي امليزان،
وكذلك تنمية تواجدها املبا�شر بال�سوق ال�سوداين الواعد من خالل
اال�ستحواذ على م�شروعات قائمة هناك .وكما �أثمرت خربات وموارد
�شركة القلعة عن حتويل مزارع دينا �إىل �أكرب مزارع الألبان يف م�صر
Q a l a a h o l d i n g s . CO M
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استراتيجية من ثالثة محاور رئيسية
وبلدان القارة الأفريقية ،بقطيع �أبقار يتجاوز � 16ألف بقرة ،وباقة
رواجا
متنوعة من منتجات الألبان حتت عالمة «مزارع دينا» الأكرث ً
بال�سوق امل�صرية .وت�سعى �شركة القلعة حال ًيا �إىل التخارج من �شركة
الر�شيدي امليزان وكذلك بيع امل�شروعات الزراعية و�أن�شطة �إنتاج
احلليب والألبان حتت مظلة مزارع دينا ،على �أن حتتفظ ال�شركة
مبلكية و�إدارة م�شروعات �سوبرماركت مزارع دينا.
	وتقوم �شركة القلعة � ً
أي�ضا بتعزيز كفاءة ال�شركات التابعة يف
القطاعات اال�ستثمارية الرئي�سية وتخفي�ض ديونها من خالل بيع
بع�ض الأ�صول والأن�شطة ،مثل م�شروعات �أ�سيك للأ�سمنت باجلزائر،
و�أر�ض ميناء التبني اململوكة ل�شركة نايل لوجي�ستيك�س  يف م�صر.

وت�ؤكد �إدارة ال�شركة �أن حتجيم املخاطر املالية والت�شغيلية هو العامل الفي�صل
يف جناح هذه اال�سرتاتيجية ،ولذلك نوا�صل �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على النظم
والإجراءات اجلديدة التي مت ا�ستحداثها على مدار عام  2014من �أجل تعزيز رقابة
جمل�س الإدارة على �شركة القلعة وجميع ا�ستثماراتها .وبالإ�ضافة �إىل ذلك تعمل
الإدارة على توظيف �أحدث ما و�صلت �إليه �أنظمة تخطيط املوارد ،بغر�ض توفري
كل ما يلزم من معلومات وبيانات يف �إطار تطوير �آليات الإ�شراف واملتابعة لإدارة
امل�شروعات التابعة .وي�سرين �أن �أعلن عن اكتمال املرحلة الأوىل وبدء املرحلة الثانية
من عملية التحديث التقنية املقرر �أن ت�ستغرق ثالث �سنوات متهيدً ا  لإطالق منظومة
تبادل املعلومات امل�شرتكة بني �شركة القلعة وكافة �شركاتها التابعة .وترى الإدارة �أن
هناك فر�ص هائلة لتعزيز الكفاءة ب�صورة كلية لي�س فقط من خالل تر�شيد النفقات
العامة وزيادة �إنتاجية املوظفني ولكن � ً
أي�ضا من خالل تر�شيد م�صروفات اخلدمات
املختلفة مثل الت�أمني واالت�صاالت واملوارد الب�شرية واملن�ش�آت التخزينية وغريها.

	مل يكن قرار التخارج من ال�شركات وامل�شروعات املبينة �أعاله قرا ًرا 
ي�سهل اتخاذه ،ولكن عمليات التخارج التي تُقدم عليها ال�شركة
تهدف باملقام الأول �إىل ت�سريع وترية خف�ض الديون واملخاطر
اال�ستثمارية بالتوازي مع �إتاحة متويل �إ�ضايف لفر�ص النمو
باال�ستثمارات الرئي�سية وهو ما �سينعك�س  �أثره الإيجابي جل ًيا على
القوائم املالية ل�شركة القلعة.

و�ستثمر حماور ومبادرات اال�سرتاتيجية املذكورة �أعاله ،وغريها من اخليارات
اخلا�ضعة لدرا�سة الإدارة يف الوقت احلايل ،عن تخفي�ض الديون املجمعة –
با�ستثناء مديونيات ال�شركة امل�صرية للتكرير و�سكك حديد ريفت فايل – �إىل �أقل
من  4.5مليار جنيه ،عل ًما ب�أن ديون �شركة القلعة انخف�ضت من  300مليون دوالر
�إىل  270مليون دوالر تقري ًبا بنهاية عام .2014

�	.3شراء �أ�سهم خزينة :نرى �أن �سعر التداول احلايل ل�سهم القلعة
يقل كث ًريا  عن قيمته العادلة ،و�أن االجتاه �إىل �شراء �أ�سهم خزينة
با�ستخدام عائدات التخارج من عدة م�شروعات �سي�ؤدي �إىل تعظيم
العائد اال�ستثماري للم�ساهمني ،لأن العائد على ا�ستثمار القلعة يف
�أ�سهم اخلزينة بال�سعر احلايل لل�سهم يتفوق على العائد املحتمل من
�أي ا�ستثمار �آخر.

وتتوقع الإدارة انتقال �شركة القلعة �إىل حيز الربحية بنهاية عام  ،2015متجاوزة
بذلك جميع التوقعات ال�سابقة ،ويعك�س  ذلك �إجنازات ال�شركة منذ عام 2011
وكذلك التطورات املحققة بال�شركات التابعة يف القطاعات اال�ستثمارية الرئي�سية،
وال  �سيما قطاعات الطاقة والبنية الأ�سا�سية ،حيث باتت تلك اال�ستثمارات قادرة
على توظيف فر�ص النمو املدعومة بتح�سن الأ�س�س واملقومات الكلية اجلذابة بد ًءا 
من عام .2016

وعلى هذه اخللفية ،نثق �أن تثمر تلك اخلطوات عن زيادة تركيز الإدارة على
اال�ستثمارات الرئي�سية التي حتظى بقدرات متزايدة على النمو والتقدم� ،سع ًيا
لتعظيم التدفقات النقدية لل�شركة وتنمية الأ�صول احلالية دون االلتجاء �إىل
عمليات �أخرى لزيادة ر�أ�س املال ،بخالف العملية اجلارية لزيادة ر�أ�سمال
ال�شركة �إىل  9.7مليار جنيه ،وكذلك درا�سة �شراء �أ�سهم خزينة �إذا  تهي�أت
الظروف لذلك.

وختاما �أود �أن �أعرب عن ثقتنا ب�أن ت�شغيل م�شروعي امل�صرية للتكرير وم�شرق
ً
للبرتول ،م�صحو ًبا بتقليل املديونيات �إىل م�ستوى مقبول� ،سيتيح ل�شركة القلعة �أن
تبد�أ توزيع �أرباح نقدية للم�ساهمني بحلول عام .2019
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المحاور الرئيسية
تحجيم المخاطر المالية والتشغيلية
زيادة حصص الملكية في
الشركات التابعة الرئيسية

التخارج من عدة مشروعات تابعة

زيادة ر�أ�س املال امل�صدر �إىل  9.7مليار جنيه� :سل�سلة التخارجات املرتقبة تت�ضمن
امل�شروعات التالية:
زيادة قدرها  1.7مليار جنيه تقري ًبا
•مزارع دينا
�إ�صدار  340مليون �سهم �إ�ضايف مق�سمة �إىل
•الر�شيدي امليزان
 85مليون �سهم ممتاز و 255مليون �سهم
•م�صنع �أ�سمنت زهانه باجلزائر
عادي.
•م�صنع �أ�سمنت جلفا باجلزائر
•�شركة م�صر ل�صناعة الزجاج
•�شركة تنمية للتمويل متناهي ال�صغر
•�أر�ض ميناء التبني
توظيف عائدات التخارج يف تخفي�ض ديون
�شركة القلعة وا�ستثماراتها التابعة.

شراء أسهم خزينة

ا�ستخدام عائدات التخارج من عدة
م�شروعات ل�شراء �أ�سهم خزينة ب�أقل كث ًريا 
من القيمة العادلة ل�سهم �شركة القلعة.

�أحمد هيكل

امل�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة
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نبذة عامة عن شركة القلعة

شركة رائدة في استثمارات الصناعة
والبنية األساسية بمصر وأفريقيا

الطاقة

األسمنت
واإلنشاءات

تعمل شركة القلعة على توظيف األفكار االبتكارية وطرح الحلول العملية ألبرز التحديات المعاصرة من
خالل منظومة استثمارية متكاملة تتميز بالعائد االستثماري الجذاب والمردود اإليجابي المستدام على
المجتمع والبيئة المحيطة.

�شركة ا�ستثمارية رائدة ...

� ...ستعيد ت�شكيل املنظومة االقت�صادية باملنطقة

حتظى �شركة القلعة مبكانة بارزة على اخلريطة اال�ستثمارية مب�صر و�أ�سواق ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا من خالل م�شروعاتها املوزعة على عدة قطاعات حمورية �ستعيد
ت�شكيل م�ستقبل املنظومة االقت�صادية باملنطقة.
تقوم ا�ستثمارات �شركة القلعة بت�شغيل � 32ألف موظف وعامل من �أ�صحاب
الكفاءات الذين تت�ضافر جهودهم نحو توفري احتياجات الطاقة للأفراد
وامل�شروعات ال�صناعية والتجارية ،وامل�ساهمة يف بناء وتطوير �شبكات البنية
الأ�سا�سية ،وكذلك �إقامة امل�شروعات الزراعية والغذائية ،وتوفري حلول النقل
املتميزة بكفاءة ا�ستهالك الوقود واحلفاظ على البيئة ،ف�ض ًال عن حتقيق القيمة
امل�ضافة مب�شروعات املوارد الطبيعية.
وحتر�ص ا�ستثمارات �شركة القلعة على توظيف الأفكار االبتكارية من خالل
منظومة ا�ستثمارية متكاملة تتميز بالعائد اال�ستثماري اجلذاب واملردود الإيجابي
امل�ستدام على املجتمع والبيئة املحيطة.

�أ�صبحت �أ�سواق �أفريقيا وال�شرق الأو�سط على م�شارف التحول �إىل �أكرب مركز
للقوى العاملة حول العامل ،يف حني حتتوي �أفريقيا على �سبع دول من بني
االقت�صادات الع�شرة الأ�سرع من ًوا  حول العامل ،م�صحو ًبا بوجود كتلة ا�ستهالكية
�ضخمة يتجاوز حجمها املليار ن�سمة.
ومن ثم تهدف �شركة القلعة �إىل تعزيز املركز التناف�سي للمنطقة على اخلريطة
العاملية من خالل تطوير امل�شروعات اال�ستثمارية القادرة على التحول �إىل كيانات
�ضخمة وقيادة وتوجيه النمو االقت�صادي باملنطقة خالل ال�سنوات املقبلة ،مع
امل�ساهمة يف توفري فر�ص العمل اجلديدة وزيادة كفاءة املنظومة االقت�صادية
ب�صورة م�ستدامة.

ن�ش�أت �شركة القلعة عام  2004بغر�ض تطوير امل�شروعات اال�ستثمارية التي تلبي
احتياجات �أكرث من  1.3مليار مواطن يف م�صر و�شمال و�شرق �أفريقيا ،وهو ما �أثمر
عن جناحها يف التحول �إىل �أكرب �شركة ا�ستثمار مبا�شر يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط.
وتتمتع �شركة القلعة ب�شغف خا�ص لرواد الأعمال و�أ�صحاب الأفكار وامل�شروعات
االبتكارية ،وحتظى بالأنظمة فائقة اجلودة التي تطورت على يد جمموعة من
�أكف�أ خرباء التمويل حول العامل ،وخا�صة يف جماالت ا�سرتاتيجية تت�ضمن الطاقة
والأ�سمنت والأغذية والنقل والدعم اللوجي�ستي والتعدين.

اإلجمالي العام لإليرادات

6.5

عدد العاملين

اإلجمالي العام لألرباح التشغيلية

 ...يف قطاعات ا�سرتاتيجية

32,000
� . 6شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2014

النقل والدعم
اللوجيستي

األغذية

مليار جم

652

التعدين

مليون جم
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نظرة سريعة على استثمارات القلعة

استثمارات شركة القلعة تركز
على قطاعات استراتيجية
%28
من �إيرادات ال�شركات التابعة
الرئي�سية خالل عام 2014
اإليرادات المجمعة | عام 2014

الطاقة
%9
%10

%28

6,452.7

مليون جنيه مصري

%15

%38

الطاقة
ا لأ�سمنت
الأغذية
النقل والدعم اللوجي�ستي
التعدين

� . 8شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2014

%38

%15

%10

%9

من �إيرادات ال�شركات التابعة
الرئي�سية خالل عام 2014

من �إيرادات ال�شركات التابعة
الرئي�سية خالل عام 2014

من �إيرادات ال�شركات التابعة
الرئي�سية خالل عام 2014

من �إيرادات ال�شركات التابعة
الرئي�سية خالل عام 2014

األسمنت
واإلنشاءات

األغذية

النقل والدعم
اللوجيستي

التعدين

تركز ا�ستثمارات القلعة على �إن�شاء منظومة
ا�ستثمارية مرتابطة ت�شمل �سل�سلة القيمة بقطاع
البرتول ،من �أن�شطة اال�ستك�شاف والإنتاج مرور ًا
باملعاجلة والت�صنيع والتكرير� ،إىل جانب توليد وتوزيع
الطاقة الكهربائية وتوزيع الغاز الطبيعي وم�شروعات
الطاقة املتجددة .وتطرح ا�ستثمارات القلعة حلو ًال
عملية للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة باملنطقة،
من خالل ال�شركة امل�صرية للتكرير التي تبلغ تكلفتها
اال�ستثمارية  3.7مليار دوالر وتعد �أكرب م�شروع قطاع
خا�ص حتت التنفيذ حال ًيا مب�صر ،و�شركة طاقة عربية
التي تعد �أكرب �شركة تابعة للقطاع اخلا�ص امل�صري يف
م�شروعات توزيع الطاقة ،و�شركة توازن املتخ�ص�صة
يف حتويل املخلفات الزراعية واملنزلية �إىل وقود بديل
للم�شروعات ال�صناعية.

تقوم ا�ستثمارات القلعة بت�صنيع مواد البناء عالية
اجلودة التي تطابق املوا�صفات البيئية الدولية مع
امل�ساهمة يف تطوير منظومة البنية الأ�سا�سية يف
�أفريقيا وال�شرق الأو�سط .وتعد جمموعة �أ�سيك
القاب�ضة من �أبرز الكيانات الإقليمية يف م�شروعات
�صناعة الأ�سمنت والهند�سة والإن�شاءات من خالل
عدد من امل�شروعات اال�سرتاتيجية و�أبرزها �شركة
�أ�سيك للأ�سمنت املتخ�ص�صة يف �صناعة الأ�سمنت
بطاقة �إنتاجية تبلغ  6.5مليون طن �سنو ًيا .وت�ضم
�شركة �أ�سيك للأ�سمنت حتت مظلتها م�شروعات
�إنتاجية ت�شمل م�صر للأ�سمنت – قنا و�أ�سيك
للخر�سانة اجلاهزة و�أ�سيك املنيا بال�سوق امل�صرية،
و�أ�سمنت التكامل يف ال�سودان ،و�أ�سمنت زهانه وم�صنع
دجلفا (حتت الإن�شاء) يف اجلزائر.

تهدف �شركة القلعة �إىل جتاوز التحديات الأ�سا�سية
التي تواجه منظومة الأمن الغذائي باملنطقة ،وال �سيما
يف م�صر وال�سودان وجنوب ال�سودان ،من خالل عدة
م�شروعات ا�ستثمارية تابعة ملجموعة جذور و�شركة
وفرة املتخ�ص�صتان يف �إنتاج احلليب الطازج ومنتجات
الألبان وال�سلع اال�ستهالكية واللحوم وخمتلف
املحا�صيل الزراعية .ومن بني اال�ستثمارات العديدة
التي متتلكها جمموعة جذور ،تربز �شركة مزارع دينا
باعتبارها �أكرب مزرعة �ألبان تابعة للقطاع اخلا�ص يف
م�صر ،و�صاحبة واحدة من �أكرث العالمات التجارية
رواجا يف �صناعة احلليب بال�سوق امل�صرية ،كما متتلك
ً
مزارع دينا �سل�سلة ناجحة و�سريعة النمو من حمالت
فرعا.
ال�سوبرماركت التي تربو حال ًيا على ً 15

تعمل �شركة القلعة على �إقامة منظومة متكاملة من
امل�شروعات اال�ستثمارية القادرة على توفري حلول النقل
والدعم اللوجي�ستي عالية اجلودة ب�أ�سعار منا�سبة� ،سع ًيا
لتوظيف التحول العاملي مل�شروعات النقل النهري و�شبكات
ال�سكك احلديدية باعتبارها �أكرث كفاءة يف ا�ستهالك الوقود
مع دعم م�ساعي النمو املحلي والإقليمي وتذليل العقبات التي
تعوق حركة التجارة البينية يف �أفريقيا .ومن ثم تعمل �شركة
نايل لوجي�ستيك�س على تطوير حركة نقل ال�سلع والب�ضائع
بتوظيف املزايا التناف�سية مل�شروعات النقل النهري يف م�صر
وال�سودان ،والتي تتفوق بجدارة على النقل الربي بال�شاحنات
من حيث الكفاءة الت�شغيلية ومعايري الأداء البيئي .يف حني
تقوم �شركة ريفت فايل بت�شغيل �شبكة ال�سكك احلديدية يف
كينيا و�أوغندا ،حيث تعمل على حت�سني كفاءة امل�شروعات
ال�صناعية والزراعية والتجارية وهو ما ينعك�س مبا�شرة يف
خف�ض �أ�سعار ال�سلع لل�شرائح اال�ستهالكية املختلفة.

تهدف �شركة القلعة �إىل بناء منظومة ا�ستثمارية
متكاملة لتطوير م�شروعات القيمة امل�ضافة وتعظيم
املنفعة االقت�صادية من وفرة املوارد الطبيعية
ببلدان �أفريقيا وال�شرق الأو�سط .وتتخ�ص�ص  �شركة
�أ�سكوم يف تقدمي خدمات �إدارة املحاجر ل�شركات
وم�صانع الأ�سمنت يف ال�سوق امل�صري ،كما ميتد
ن�شاط ال�شركة �إىل �إنتاج اخلامات ال�صناعية مثل
كربونات الكال�سيوم لتلبية الطلب العاملي املتنامي يف
�أ�سواق الدهانات والبوليمر و�صناعة الورق ،و ت�صنيع
املواد العازلة ال�صديقة للبيئة (ال�صوف ال�صخري
وال�صوف الزجاجي) لتلبية الطلب املحلي والعاملي.

النطاق اجلغرايف :م�صر | ليبيا | ماليزيا | عمان |
قطر | ال�سعودية | ال�سودان | الإمارات

النطاق اجلغرايف :اجلزائر | م�صر | ال�سودان

النطاق اجلغرايف :م�صر | جنوب ال�سودان |

النطاق اجلغرايف :م�صر | كينيا | جنوب ال�سودان |
ال�سودان | �أوغندا.

النطاق اجلغرايف :اجلزائر | م�صر | ال�سودان |
�إثيوبيا | ال�سعودية| الإمارات| عمان

ال�شركات التابعة :طاقة عربية | توازن | ال�شركة
امل�صرية للتكرير | م�شرق للبرتول

ال�شركات التابعة :جمموعة �أ�سيك القاب�ضة

ال�شركات التابعة :جمموعة جذور | وفرة

ال�شركات التابعة :نايل لوجي�ستيك�س | �أفريكا ريل وايز

ال�شركات التابعة� :أ�سكوم للتعدين واخلدمات
اجليولوجية

ال�سودان
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النطاق الجغرافي الستثمارات القلعة

المزايا التنافسية للسوق المصرية

مقومات التنمية األفريقية

شركة القلعة على قناعة تامة بأن السوق المصري ينفرد بمجموعة من المقومات التنافسية التي تدعم مسيرة النمو
وتنعكس بصورة إيجابية على مناخ االستثمار ،وأبرز تلك المقومات تتمثل في الدعم المالي والتشريعي لتشجيع استثمارات
القطاع الخاص ،وكذلك وفرة المواد الخام وقاعدة هائلة من القوى العاملة .واالقتصاد المصري إذ بدأ يتعافى من موجات
االهتزاز التي لحقت به خالل السنوات األخيرة ،نتيجة األزمة المالية العالمية ،ثم اندالع ثورتين شعبيتين خالل  3سنوات ،تحرص
الدولة في الوقت الحالي على تذليل العقبات وتحسين المناخ االستثماري مع طرح مجموعة من الفرص االستثمارية الجذابة.

من زيادة الرقعة العمرانية ونمو معدالت االستهالك ،إلى تعزيز وترسيخ قنوات النشاط التجاري بين أفريقيا واألسواق العالمية وغيرها
من الخصائص التي تحتم على االقتصادات األفريقية زيادة معدالت االستثمار بمنظومة البنية األساسية .وعالوة على ذلك ترى شركة
القلعة العديد من فرص النمو الجذابة بأسواق القارة األفريقية نظرًا لما تحظى به من مزايا تنافسية متنوعة ومن بينها المساحة
الهائلة ،حيث تحتوي القارة على  54دولة تتجاوز مساحتها اإلجمالية  3أضعاف الواليات المتحدة األمريكية .كما تتميز القارة األفريقية
علما بأن القارة األفريقية تسير نحو التحول إلى أكبر مركز للقوى
بنمو السوق االستهالكي ،والذي تجاوز المليار نسمة في عام ً ،2010
العاملة حول العالم بحلول عام .2040

•جيل جديد من �صناع القرارات وال�سيا�سات :فتح �آفاق جديدة
ال�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف جماالت ا�سرتاتيجية كانت يف
ال�سابق حك ًرا على القطاع العام وحدة

•احلكومة تقدم الدعم املايل والت�شريعي لت�شجيع ا�ستثمارات
القطاع اخلا�ص

•حتتوي القارة الأفريقية على  %61من �إجمايل الأرا�ضي الزراعية
غري امل�ستغلة حول العامل

فر�صا جذابة على خلفية االجتاه �إىل
•ال�سوق امل�صرية تطرح ً
حترير منظومة الطاقة و�إلغاء الدعم ب�صورة تدريجية

•احلاجة ل�ضخ مزيد من اال�ستثمارات مب�شروعات البنية الأ�سا�سية:
تو�ضح تقديرات املنتدى االقت�صادي العاملي (� )WEFأن القارة
الأفريقية حتتاج �إىل  93مليار دوالر �سنو ًيا حتى عام  2020لتطوير
�شبكات البنية الأ�سا�سية.

•هناك فر�ص غري م�سبوقة بقطاع الطاقة املتجددة
وم�شروعات توليد الكهرباء
•عجز كبري يف تلبية احتياجات الكهرباء والغاز الطبيعي
م�صحو ًبا بارتفاع الطلب من جانب م�شروعات القطاع
اخلا�ص وامل�شروعات ال�صناعية

•كتلة ا�ستهالكية �ضخمة تتجاوز املليار ن�سمة ،م�صحوبًا بنمو الطبقة
املتو�سطة

مصر

•الطلب على الطاقة يتجاوز بكثري معدالت الإنتاج احلالية%43 :
فقط من �سكان �أفريقيا لديهم طاقة كهربائية وفقاً لتقديرات
املنتدى االقت�صادي العاملي ( ،)WEFوينخف�ض ذلك �إىل %10
باملتو�سط يف املناطق الريفية.

•�سوق ا�ستهالكي �ضخم م�صحو ًبا بنمو الطبقة املتو�سطة
•مركز ائتماين جذاب

•القارة الأفريقية على م�شارف التحول �إىل �أكرب مركز للقوى العاملة
حول العامل بحلول عام 2040

•موارد ب�شرية هائلة وقاعدة �ضخمة للعمالة ال�شابة املتعلمة
•وفرة املواد اخلام ،وموقع ا�سرتاتيجي على خريطة التجارة العاملية
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$,
Revenue
)Mns
account balance Investment
(%
Expenditure
)of GDP
التعداد)(Mn
)(%GDP
)of GDP
السكاني(% of
)GDP
(USD,
)Bns
(% of
نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي (دوالر أمريكي)

(مليون نسمة)

3.8

3.5

4,119

3,336

2.2

1.8

2.1

2.2

3,242

3,221

2,959

3,723

88.8

87.1

85.4

83.7

81.4

79.6

6.0

5.1

5.1

4.4

5.1

5.8

20

20

19

19

20

20
6.5

7.0

6.7

‘11‘ 12‘ 13‘ 14‘ 15‘ 16

‘11‘ 12‘ 13‘ 14‘ 15‘ 16

6.6

‘11‘ 12‘ 13‘ 14‘ 15‘ 16

‘11‘ 12‘ 13‘ 14‘ 15‘ 16

بالناتج المحلي اإلجمالي ()%

( %التغيير)

9.3
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اإلجمالي ()%

GDP
PPP
(Int'l
)$
Investment
Gov't
(% of
Revenue
)GDP
)(% of GDP
مساهمة النشاط االستثماري

Per
Capita
)(USD
GDPGDP
PPP
Inflation,
(Int'l
)$, Mns
average
)consumer prices (%
التضخم ،متوسط السعر االستهالكي
9.5

‘11‘ 12‘ 13‘ 14‘ 15‘ 16

Inflation,
average
GDP Growth
Inflation,
Gov't
average
Expenditure
consumer
consumer
prices
(% prices
)of GDP
)(%) (%
معدل نمو الناتج المحلي

•وفرة املوارد الطبيعية تدعم ال�صناعات الت�صديرية وم�شروعات
القيمة امل�ضافة
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المؤشرات المالية والتشغيلية

المؤشرات المالية والتشغيلية

*

أهم المؤشرات التشغيلية
قطاع الطاقة
توزيع الغاز الطبيعي

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

*

اإليرادات
عام 2014
REVENUE
NETPROGRESSION
PROFIT
جنيه)
(PROGRESSIONمليار

٦
205.9

1.80

1.73

1.56

1.37

الربع الربع الربع
األخير الثالث الثاني
2014 2014 2014

-٢,٠٠٠
العام
الربع العام
األول المالي المالي
2013 2014 2014

٠

٢٠٠
()23.1

١

-١,٠٠٠

١٠٠
٠
-١٠٠

الربع الربع
األخير الثالث
2014 2014

العام العام
الربع الربع الربع الربع
األخير الثالث الثاني األول المالي المالي
2013 2014 2014 2014 2014 2014

الربع الربع العام العام
الثاني األول المالي المالي
2013 2014 2014 2014

-١,٥٠٠

-٢,٠٠٠

٤

1.9

٢

شركة أفريكا ريل وايز

الشركة المصرية للتكرير

ديون أخرى

8
7.56

7.77

7.99

٣٠٠
٢٠٠
١٠٠
٠

3.52

3.51

1.54

1.42

1.26

ديسمبر
2014

سبتمبر
2014

يونيو
2014

4
1.63

0.85
0.82
مارس
2014

ديسمبر
2013

٣
٢

مليون طن سنويًا

١

مشروعات إنتاج
الكلنكر

10.2

2.0

مليون طن سنويًا

مليون طن سنويًا
٠

قطاع األغذية
مبيعات الرشيدي الميزان

25.2

الشركة
مبيعات
4Q14
االستثمارية لمنتجات األلبان

مبيعات مزارع دينا

64.1

ألف طن

(وحدات بيعية)

ألف طن

حليب خام

11.1

ألف طن

(وحدات بيعية)

3
2

نشاط نقل الحاويات

20

ألف حاوية نمطية

ألف طن

معدل اإليرادات
لكل طن  /كم

حجم الحموالت المنقولة
بالصافي

1.3

مليار طن  /كم

فرعً ا

ألف متر مربع

قطاع النقل

نشاط التحميل والتفريغ (حجم
البضائع المنقولة)

958

فروع التجزئة ومساحتها اإلجمالية

15
5.2

7
5

3.41

٤

0.4

6

5.49

٦
إجمالي المبيعات
(مصر لألسمنت  -قنا)
٥

إجمالي المبيعات
(أسمنت التكامل)

-١٠٠

٠

طن

٨

مليون طن سنويًا

4Q14

ديون شركة القلعة

7.25

٦

ألف

األسمنت
قطاع
٧

٦٠٠
إجمالي المبيعات
٥٠٠
(أسيك المنيا)
٤٠٠

١

4Q14

7.50

٨

٣
()1,897.0

٢

-١,٥٠٠

٣٠٠
29.0

٣

181.2

-١,٠٠٠

٤٠٠

-٥٠٠

مليار متر مكعب

٧٠٠

٥
()879.6

٤

235.9

٥

()399.8

4.81

٦٠٠
٥٠٠

3.9

٨٠٠

٧
()231.9

-٥٠٠

٧٠٠

()188.4

٧

٠
()59.5

6.45

٨

EBITDA PROGRESSION
591

145

REVENUE PROGRESSION

مليون كيلو وات  /ساعة

٨٠٠

651.9

٠

األرباح التشغيلية قبل الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك
EBITDA PROGRESSION
عام 2014
(مليون جنيه)

صافي الربح
عام 2014
REVENUE
NETPROGRESSION
PROFIT
PROGRESSIONجنيه)
(مليون

إجمالي توريدات المخلفات الزراعية

5.95

سنت لكل طن  /كم

1

قطاع التعدين

0

*يستعرض التقرير السنوي مؤشرات النتائج املالية الفعلية للسنة املالية  2014مقابل نتائج عام  2013املعاد تبويبها ( )pro-formaلتعكس تأثير االستحواذات التي قامت بها شركة القلعة في إطار
أساسا صاحلًا الستعراض تطور املوقف املالي أو نتائج األعمال
برنامج التحول االستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة .ويرجع إعادة تبويب نتائج عام  2013إلى كون قوائم املقارنة املدققة املنشورة ال متثل
ً
ألنها ال تعكس تأثير تلك االستحواذات التي قامت بها القلعة في .2014

مبيعات أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات

مبيعات نشاط إدارة المحاجر في السوق المصري

247.5

32.3

ألف طن

مليون طن

*  %76من اإلجمالي ألنشطة التوزيع والنسبة املتبقية ألنشطة التوليد.
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اإليضاحات المتممة وتحليالت اإلدارة

اإليضاحات المتممة
*
وتحليالت اإلدارة

6.5

مليار جنيه

اإليرادات

(مقابل  4.8مليار جنيه خالل عام )2013

652

%39

مليون جنيه

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

(مقابل خ�سائر قدرها  23.1مليون جنيه خالل عام )2013

هامش المساهمة

879.6

مليون جنيه

صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية

(مقابل خ�سائر قدرها  1.89مليار جنيه خالل عام )2013

المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة | عام 2014

32.4

مليار جنيه

إجمالي األصول
(مقابل  30.03مليار جنيه خالل عام )2013

11.9

مليار جنيه

إجمالي حقوق الملكية
(مقابل  12.7مليار جنيه خالل عام )2013

•بلغت �إيرادات �شركة القلعة  6.5مليار جنيه خالل عام  ،2014وهو منو
�سنوي مبعدل .%34
•بلغت الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك
 651.9مليون جنيه ،وهو حت�سن ملحوظ عن اخل�سائر الت�شغيلية البالغة
 23.1مليون جنيه خالل عام  .2013ومل يطر�أ تغيري ملحوظ على اخل�سائر
الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب مقارنة بالعام املا�ضي حيث بلغت 1.3
مليار جنيه خالل عام .2014
•بلغ هام�ش امل�ساهمة  %39تقري ًبا خالل عام  ،2014غري �أن هام�ش امل�ساهمة
�سينخف�ض مبرور الوقت نظ ًرا لتو�سعات القلعة يف م�شروعات ال�سوبرماركت
وحمطات الوقود عل ًما ب�أن تلك امل�شروعات تت�سم بانخفا�ض هام�ش امل�ساهمة
على الرغم من ارتفاع معدل العائد على حقوق امللكية.
•بلغ �صايف اخل�سائر بعد خ�صم حقوق الأقلية  879.6مليون جنيه خالل
عام  ،2014وهو انخفا�ض �سنوي مبعدل  %54مقابل خ�سائر قدرها 1.9
مليار جنيه خالل عام  .2013وتتوقع �شركة القلعة التحول �إىل حيز الربحية
بنهاية عام  2015يف �ضوء التخارجات املرتقبة من امل�شروعات غري
الرئي�سية ،وكذلك �إنهاء ت�أثري العمليات غري امل�ستمرة على قائمة الدخل،
م�صحو ًبا بانخفا�ض م�صروفات الفائدة بف�ضل خطة تقلي�ص ديون القلعة.
•احتل قطاع الأ�سمنت والإن�شاءات �صدارة الإيرادات املجمعة ل�شركة
القلعة ،حيث بلغت م�ساهمته  ،%40ويليه قطاع الطاقة بن�سبة  ،%30بف�ضل
التطورات الت�شغيلية مب�شروعات �أ�سيك للأ�سمنت وطاقة عربية.
•الطبيعة املو�سمية ملعدالت ا�ستهالك الطاقة والأ�سمنت عادة ما تقود النمو
امللحوظ بنتائج ال�شركة خالل الربعني الثاين والثالث من كل عام ،ويعقب
ذلك الربعني الأول والأخري على التوايل.
•�أعلنت القلعة خالل عام  2014عن �إمتام التخارج من عدة م�شروعات
غري رئي�سية تت�ضمن البنك ال�سوداين امل�صري ،و�شركة �سفنك�س  للزجاج،
وم�شروعات ال�شركة املتحدة للم�سابك (الإ�سكندرية مل�سبوكات ال�سيارات
والعامرية للمعادن) .و�أعقب ذلك �إمتام التخارج من �شركة فارو�س 
القاب�ضة مطلع عام  .2015وقامت ال�شركة كذلك بتكليف م�ست�شارين

بدرا�سة اخليارات اال�سرتاتيجية للتخارج من م�شروعات مزارع دينا
والر�شيدي امليزان وم�صر ل�صناعة الزجاج و�شركة تنمية املتخ�ص�صة يف
�أن�شطة التمويل متناهي ال�صغر .وتدر�س القلعة � ً
أي�ضا خيارات التخارج
من �شركة �أ�سيك اجلزائر للأ�سمنت (دجلفا) و�شركة زهانه للأ�سمنت
باجلزائر ل�صالح احلكومة اجلزائرية ،بالإ�ضافة �إىل بيع قطعة �أر�ض غري
م�ستغلة متتلكها �شركة نايل لوجي�ستيك�س  وتطل على نهر النيل مبا�شرة.
و�ستثمر هذه التخارجات املرتقبة عن تخفي�ض ديون القلعة ب�صورة ملحوظة
�إىل جانب توفري �سيولة �إ�ضافية لدعم النمو بال�شركات التابعة يف القطاعات
اال�ستثمارية الرئي�سية.
•تعكف �شركة القلعة على تنمية اال�ستثمارات وامل�شروعات احلالية وكذلك
تنفيذ م�شروعات البنية الأ�سا�سية ال�ضخمة مثل ال�شركة امل�صرية للتكرير
و�شركة م�شرق للبرتول .وتركز ال�شركة � ً
أي�ضا على �إقامة امل�شروعات املدعومة
بنمو الطلب اال�ستهالكي مثل حمالت ال�سوبرماركت وحمطات الوقود.
•�أعلنت ال�شركة يف �أبريل  2014عن زيادة ح�ص�ص امللكية يف ال�شركات
التابعة بالقطاعات اال�ستثمارية الرئي�سية با�ستخدام  3.7مليار جنيه
الناجتة عن زيادة ر�أ�س املال امل�صدر �إىل  8مليار جنيه .وت�سعى ال�شركة
حال ًيا لتلبية املتطلبات الرقابية متهيدً ا  لتنفيذ زيادة �أخرى بقيمة 1.7
مليار جنيه ،لريتفع مبقت�ضاها ر�أ�س املال امل�صدر �إىل  9.7مليار جنيه
خالل الأ�شهر املقبلة.
•تتوقع الإدارة حتقيق �أرباح ت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد
والإهالك واال�ستهالك بقيمة  1.2مليار جنيه خالل عام  2015مع حتقيق
�صايف �أرباح بنهاية العام .وعالوة على ذلك تعتزم �إدارة ال�شركة توزيع
�أرباح نقدية للم�ساهمني اعتبا ًرا من عام .2019
•بلغ �إجمايل الدين امل�صريف  14.3مليار جنيه (ي�شمل  5.5مليار جنيه
خا�صة مب�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير و 1.55مليار جنيه خا�صة  ب�شركة
�سكك حديد ريفت فايل) مقابل �إجمايل حقوق امللكية بقيمة  11.9مليار
جنيه .وقد قامت �شركة القلعة ب�سداد ما يعادل  62.8مليون دوالر خالل
عام  ،2014ويت�ضمن ذلك  30مليون دوالر بالإ�ضافة �إىل مديونيات بالعملة
املحلية قيمتها  246مليون جنيه.

* يستعرض التقرير السنوي النتائج املالية الفعلية للسنة املالية  2014مقابل نتائج عام  2013املعاد تبويبها ( )pro-formaلتعكس تأثير االستحواذات التي قامت بها شركة القلعة في إطار برنامج التحول
أساسا صاحلًا الستعراض تطور املوقف املالي أو نتائج األعمال ألنها ال تعكس تأثير تلك
االستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة .ويرجع إعادة تبويب نتائج عام  2013إلى كون قوائم املقارنة املدققة املنشورة ال متثل
ً
االستحواذات التي قامت بها القلعة في .2014
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برنامج التخارج من المشروعات غير الرئيسية

أخر تطورات برنامج التخارج من
المشروعات غير الرئيسية
قامت شركة القلعة بتنفيذ برنامج التخارج من المشروعات غير الرئيسية على مدار
عام  ،2014وأثمر ذلك عن تنفيذ التخارجات التالية:

مجموعة أسيك القابضة
قامت �شركة القلعة ببيع  %16من ح�صتها بالقر�ض القابل للتحويل يف جمموعة
�أ�سيك القاب�ضة مقابل  13مليون دوالر �أمريكي وذلك بالقيمة اال�سمية للقر�ض
والفوائد امل�ستحقة حتي  20يناير .2014
البنك السوداني المصري
قامت �شركة القلعة يف �أبريل  2014ب�إمتام عملية بيع كامل ح�صتها البالغة %66.12
يف البنك ال�سوداين امل�صري �إىل بنك الت�ضامن الإ�سالمي مقابل  22مليون دوالر
�أمريكي ،عل ًما ب�أن البنك ال�سوداين امل�صري كان �أحد امل�شروعات التابعة ل�شركة
فاينان�س  �أنليميتد.
شركة سفنكس للزجاج
�أعلنت �شركة القلعة يف يونيو  2014عن �إمتام بيع كامل ح�صتها البالغة  %100يف
�شركة �سفنك�س  للزجاج ل�شركة مواد الإعمار القاب�ضة مقابل  180مليون دوالر،
وذلك يف �إطار التخارج من اال�ستثمارات غري الرئي�سية.
شركة اإلسكندرية لمسبوكات السيارات وشركة
العامرية للصناعات المعدنية
وقعت ال�شركة املتحدة للم�سابك اتفاقية لبيع كامل ح�صتها البالغة  %100يف �شركة
الإ�سكندرية مل�سبوكات ال�سيارات و�شركة العامرية لل�صناعات املعدنية ،حيث قام
حتالف ا�ستثماري بقيادة رجل الأعمال �أحمد �سيد �أحمد – وهو �أحد امل�ؤ�س�سني
الأ�صليني لل�شركتني حمل اتفاق البيع – ب�إبرام اتفاقية اال�ستحواذ على �شركة
الإ�سكندرية مل�سبوكات ال�سيارات بالكامل بقيمة  27مليون يورو ،وكذلك اال�ستحواذ
على كامل �أ�سهم �شركة العامرية لل�صناعات املعدنية بقيمة  20مليون جنيه ،عل ًما
ب�أن هذه ال�شركات تتخ�ص�ص  يف ت�صنيع املكونات وامل�سبوكات املعدنية خلدمة
�صناعة ال�سيارات حول العامل.

شركة فاروس القابضة
قامت �شركة القلعة بتوقيع اتفاقية لبيع 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 .وقد جنحت �شركة فارو�س  يف تنمية حمفظة خدماتها حتت مظلة �شركة
القلعة لت�صبح من �أكرب خم�س �شركات �سم�سرة يف م�صر ،حيث تقوم ال�شركة بتقدمي
اخلدمات اال�ست�شارية وخدمات �إدارة الأ�صول والبحوث اال�ستثمارية واال�ستثمار
املبا�شر وم�سك الدفاتر.

التخارجات المرتقبة:
مزارع دينا والرشيدي الميزان
(مجموعة جذور)

أسمنت زهانة وشركة أسيك الجزائر
لألسمنت (دجلفا) (أسيك لألسمنت)

شركة مصر لصناعة الزجاج
(جالس وركس)

شركة تنمية (فاينانس أنليميتد)

أرض ميناء التبين المطلة على نهر
النيل (نايل لوجيستيكس)
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تمتلك مزارع دينا أكبر مزرعة ألبان تابعة للقطاع الخاص
في مصر .وتحرص مزارع دينا على توظيف أحدث تقنيات
وأنظمة الري في مزارعها الممتدة على مساحة  9.500فدان.
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المستجدات الرئيسية لعام 2014

سجل حافل باإلنجازات:
تقليص المخاطر المالية والتشغيلية

فبراير 2014

•�شركة القلعة تعلن �إمتام زيادة ح�ص�ص  ملكيتها يف �شركاتها
التابعة مقابل  3.7مليار جنيه يف �إطار خطة التحول �إىل
�شركة ا�ستثمارية.
•ال�شركة الوطنية القاب�ضة لو�سائل النقل تطلق ن�شاط
ا�ستثماري جديد لنقل احلاويات بني مينائي بور�سعيد و�شرق
التفريعة مرو ًرا بقناة اخلدمات املالحية التابعة لقناة ال�سوي�س 
با�ستخدام البارجات املائية.
•مزارع دينا تر�صد منو �إنتاج احلليب اخلام �إىل �أكرث من 200
طن يوم ًيا.

مارس 2014

•م�ساهمو �شركة القلعة يوافقون على ا�ستكمال �إجراءات املرحلة
الثانية من زيادة ر�أ�س املال �إىل  8مليار جنيه.

أبريل 2014

يوليو 2014

•اخلبري الدويل فيليب دند�س  ين�ضم �إىل جمل�س  �إدارة القلعة
كع�ضو غري تنفيذي باعتباره من �أبرز اخلرباء الدوليني بقطاع
الأعمال يف �أ�سواق ال�شرق الأو�سط ،وحتديدً ا  مب�شروعات
الطاقة والتمويل ومبادرات �إعادة الهيكلة وت�أ�سي�س امل�شروعات
امل�شرتكة وكذلك �صفقات الدمج واال�ستحواذ.
•�شركة �أفريكا ريل وايز ت�ستلم الدفعة الأخرية من حزمة
القرو�ض البالغ قيمتها  165مليون دوالر بالتزامن مع جناح
ريفت فايل يف ت�أمني عقود جديدة لنقل ال�شحنات والب�ضائع
وتزويد قطاراتها بتقنيات الر�صد عرب القمر ال�صناعي مع
زيادة حجم احلموالت املنقولة عرب �شبكة ال�سكك احلديدية.
•�شركة القلعة تزيد ح�صتها يف �شركة تنمية للتمويل متناهي
ال�صغر من � %51إىل  %70عرب االكتتاب يف كامل �أ�سهم زيادة
ر�أ�سمال ال�شركة.

•�شركة �أفريكا ريل وايز ت�ستحوذ على ح�صة �إ�ضافية قدرها
 %34من �أ�سهم �شركة ريفت فايل يف �صفقة ا�ستثمارية بلغت
قيمتها  37.8مليون دوالر �أمريكي ،لرتتفع ح�صة �أفريكا ريل
وايز يف �شركة ريفت فايل �إىل .%85

•�سوبر ماركت مزارع دينا يغزو ال�سوق امل�صري و�شبكة الفروع
فرعا بنهاية عام .2014
تنمو �إىل ً 15

•�شركة القلعة تنتهي من زيادة ر�أ�سمالها �إىل  8مليار جنيه مع
تغطية االكتتاب بالكامل

•طاقة عربية تعلن افتتاح حمطة الوقود رقم  36يف �إطار خطط
التو�سع بجميع حمافظات اجلمهورية.

•�شركة القلعة تعلن بيع كامل ح�صتها يف البنك ال�سوداين
امل�صري �إىل بنك الت�ضامن الإ�سالمي مقابل  22مليون دوالر
�أمريكي.
مايو 2014

•�شركة �أ�سيك للهند�سة تتو�سع يف �أ�سواق جنوب ال�صحراء
الأفريقية بتوقيع اتفاقية للت�شغيل وللإدارة مع �إحدى �شركات
الأ�سمنت يف موزمبيق ،فيما تعد �أول خطوة �ضمن خطة التو�سع
يف �أ�سواق جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى.
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يونيو 2014

•�شركة القلعة الراعي الرئي�سي مل�ؤمتر وزارة ال�شئون البيئية
لفر�ص اال�ستثمار يف امل�شروعات البيئية مبدينة اجلونة

أغسطس 2014

•تعيني تيتا�س  نايكوين ،الرئي�س التنفيذي املتقاعد ل�شركة
اخلطوط اجلوية الكينية   مبن�صب رئي�س  جمل�س  �إدارة �شركة
�سكك حديد ريفت فايل.
•�شركة �أ�سكوم ت�شارك يف تنفيذ املرحلة الأوىل من م�شروع
تنمية حمور قناة ال�سوي�س وتكلف بتنفيذ �أعمال احلفر اجلاف
بامل�شروع على م�سافة  1كم طول و 0.4كم عر�ض.
•�شركة القلعة ومواد الإعمار القاب�ضة حتتفالن ب�إمتام �صفقة
بيع كامل �أ�سهم �شركة �سفنك�س  للزجاج ل�شركة مواد الإعمار
القاب�ضة.

Q a l a a h o l d i n g s . CO M
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المستجدات الرئيسية لعام 2014

سجل حافل باإلنجازات:
تقليص المخاطر المالية والتشغيلية

يمثل عام  2014السنة األولى على انطالق النشاط
اإلنتاجي بمصنع أسيك المنيا في صعيد مصر ،وذلك
بطاقة إنتاجية تبلغ  2مليون طن أسمنت سنويًا.

سبتمبر 2014

•�سكك حديد ريفت فايل تعلن �إمتام اتفاقية متويل مع بنك
جنوب �أفريقيا  Standard Bankوبنك  CFC Stanbicلتمويل �شراء
 20قاطرة جديدة ،عل ًما ب�أن القاطرات اجلديدة تعد الأوىل
من نوعها التي تدخل �أ�سواق �شرق �أفريقيا منذ �أكرث من 25
عاما.
ً

أكتوبر 2014

•�شركة القلعة تن�ضم �إىل مبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة
 ،UNGCالتي تعد �أكرب مبادرة تطوعية تهدف �إىل تعزيز
امل�سئولية االجتماعية لل�شركات.

•�أحمد هيكل رئي�س جمل�س  �إدارة القلعة يفوز بجائزة ‹‹�شخ�صية
العام مبجتمع الأعمال يف �أفريقيا›› �ضمن احتفالية جوائز
امل�ؤ�س�سة الإعالمية البارزة ‹‹ ››African Investorبالعا�صمة
الأمريكية وا�شنطن ،بالإ�ضافة �إىل اجتماعات البنك الدويل
ال�سنوية.
•تكرمي ه�شام اخلازندار وكرمي �صادق �ضمن قائمة
الت�صنيف ال�سنوي لأبرز � 100شخ�صية قيادية ب�أفريقيا
حتت �سن � 40سنة والذي جتريه امل�ؤ�س�سة الإعالمية البارزة
 Jeune Afriqueمن خالل املركز الفرن�سي للبحوث والدرا�سات
.Institute Choiseul
نوفمبر 2014

•ال�شركة امل�صرية للتكرير تبد�أ ا�ستالم املعدات الثقيلة من
ميناء الأدبية بخليج ال�سوي�س ،مبا يف ذلك املفاعالت الكيمياوية
ومعدات التك�سري و�أوعية وخزانات الف�صل والتخزين.

ديسمبر :2014

•ال�شركة املتحدة للم�سابك توقع اتفاق لبيع �شركة الإ�سكندرية
مل�سبوكات ال�سيارات و�شركة العامرية لل�صناعات املعدنية
بقيمة  260مليون جنيه تقري ًبا
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التنمية المستدامة  -المردود االجتماعي والبيئي

استثمارات القلعة تتبنى ممارسات التنمية المستدامة
وخلق القيمة المضافة وآليات العمل االبتكاري
تركز استراتيجية القلعة للتنمية المستدامة والمسئولية االجتماعية على ستة محاور رئيسية وهي تطوير
المنظومة التعليمية ،وتوفير فرص التدريب المهني ،وتنمية الطاقات البشرية ،ورعاية برنامج المشاركة
المجتمعية ،وتبني ممارسات االستدامة والمعايير البيئية الحديثة ،وكذلك دعم برامج التنمية االجتماعية .وتلتزم
شركة القلعة – باعتبارها من األعضاء البارزين بالشبكة المصرية لمبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة ()UNGC
– بالتواصل دور ًيا مع جميع األطراف ذات عالقة في إطار تنفيذ مبادئ المبادرة ،مع نشر مفاهيم المبادرة
ومبادئها في تقرير سنوي لالستدامة باستخدام اإلطار العام للمبادرة العالمية إلعداد التقارير (.)GRI
�شركة القلعة لديها قناعة را�سخة� ،ش�أنها �ش�أن جميع ا�ستثماراتها التابعة،
ب�ضرورة حتقيق الأهداف التنموية التي ترجع باملردود الإيجابي املبا�شر على
�أبناء املجتمع املحلي يف البلدان والأ�سواق التي ت�ستثمر بها .ولذلك قامت ال�شركة
با�ستحداث م�صطلح «العائد املزدوج» باعتباره مقيا�س املوازنة بني حتقيق النقلة
املجتمعية امللمو�سة وتنمية الطاقات الب�شرية� ،إىل جانب حتقيق العائد املايل
اجلذاب من ا�ستثماراتها.
وحتر�ص  �شركة القلعة على امل�شاركة الفعالة يف دعم مبادرات �آليات العمل
االبتكاري ،وخلق وتعظيم القيمة امل�ضافة ،وكذلك �إر�ساء قواعد التنمية
با�ستثماراتها ،التزاما بامل�سئولية الأ�صيلة
امل�ستدامة يف املجتمعات املحيطة
ً
مل�ؤ�س�سات ومنظمات القطاع اخلا�ص  يف بناء م�ستقبل �أف�ضل جليل ال�شباب الواعد
يف م�صر واملنطقة ،وذلك من خالل تبني مبادرات االرتقاء باملنظومة التعليمية

وتنمية الطاقات الب�شرية ،وكذلك رعاية م�شروعات التنمية املجتمعية ،وغريها
من �صور امل�ساهمة الفعالة يف تطوير املجتمعات التي ن�ستثمر بها وتركها يف حال
�أف�ضل مما كانت عليه.
كما ت�ؤمن �شركة القلعة ب�أن الدور الفعال للقطاع اخلا�ص يف تطوير املنظومة التعليمية
وبرامج التدريب املهني ،وكذلك م�شروعات تنمية الطاقات الب�شرية� ،سينعك�س ب�صورة
�إيجابية على م�سرية التنمية االقت�صادية .ويتخذ هذا الدعم عدة �صور �أبرزها توفري
املنح الدرا�سية الكت�ساب الدرجات العلمية الرفيعة ،و�إتاحة فر�ص التدريب املهني
للعمالة ،وغريها من املبادرات اجلديدة والربامج االبتكارية التي ت�ساهم يف ت�سليح
�شبابنا مبتطلبات الع�صر من اخلربات واملهارات الالزمة لتمكينهم من امل�ساهمة
الإيجابية يف حتقيق النه�ضة االقت�صادية املن�شودة على م�ستوى املنطقة.

المبادرات الرئيسية:
دعم وتطوير المنظومة التعليمية

م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية

قامت م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية بتوفري  138منحة جمانية منذ ن�ش�أتها عام
 ،2007يف �إطار التزامها مب�ساندة ال�شباب امل�صري الطموح يف اكت�ساب الدرجات
العلمية الرفيعة من �أعرق اجلامعات واملعاهد التعليمية الدولية يف �أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية ،ب�شرط العودة للعمل يف م�صر بعد احل�صول على املاجي�ستري �أو الدكتوراه
�سع ًيا للم�ساهمة يف رفعة وطننا الغايل .ويتميز منوذج امل�ؤ�س�سة باال�ستدامة بف�ضل
تخ�صي�ص وقف دائم لتحقيق �أهدافها التنموية ،وهو ما �أثمر يف حتولها �إىل واحدة من
�أكرب برامج املنح الدرا�سية التابعة للقطاع اخلا�ص يف م�صر.
وتقوم امل�ؤ�س�سة باال�ستثمار يف دعم وتنمية املهارات ال�شابة منذ ن�ش�أتها قبل 9
�سنوات ،وي�شمل ذلك تقدمي املنح الدرا�سية �إىل حوايل  17م�ستفيد خالل العام
الدرا�سي  ،2016/2015الذين �سي�ساهم كل منهم بعد ا�ستكمال درا�سات املاج�ستري
والدكتوراه يف حتقيق نه�ضة ورفعة الوطن ب�شتى املجاالت .وحتر�ص امل�ؤ�س�سة على تنوع
التخ�ص�صات التي يختارها امل�ستفيدون من  12حمافظة م�صرية حتى الآن ،لتغطي

جماالت عديدة مثل الطب والنانوتكنولوجي والتنمية ال�سيا�سية و�إدارة الأعمال
وتكنولوجيا الطاقة املتجددة وتر�شيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية وحتديدً ا املياه.

60

أكثر من

مليون دوالر

رصدتها شركة القلعة لتمويل مبادرات التنمية
المجتمعية منذ نشأتها في عام 2004

30

138

ألف دوالر سنو ًيا

مخصص شركة القلعة لتغطية مصروفات مركز
القلعة للخدمات المالية بالجامعة األمريكية بالقاهرة

منحة دراسية تم توفيرها منذ نشأة مؤسسة
القلعة عام 2007

1.58

مليون دوالر

حجم صندوق دعم وتطوير البنية االجتماعية في والية
النيل األبيض السودانية

مركز القلعة للخدمات املالية باجلامعة الأمريكية 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.

حت�سني جودة التعليم

تعتز �شركة القلعة برعاية ور�شة "املنهج احلديث يف تعليم التفكري ب�أفريقيا"،
يف �إطار م�ساهمتها الفعالة نحو االرتقاء باملنظومة التعليمية ،وحث غريها من
ال�شركات الكربى على حذو خطاها نحو هذا الهدف ،والتوا�صل مع الأ�صدقاء
والأطراف ذات العالقة وكل من يهتم مب�ساندة اجليل اجلديد من املواهب
الأفريقية ال�شابة� ،إميا ًنا ب�أن هذا اجليل هو من �سيقود دفة �أوطاننا يف امل�ستقبل.
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صورة تذكارية للفائزين بمنحة مؤسسة القلعة للمنح الدراسية ،دفعة 2015

التدريب المهني

خلق فر�ص العمل

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 من �أجل العمل مع �سكان املنطقة املحيطة بامل�شروع
على تقييم املهارات املتاحة ور�صد اهتمامات واحتياجات املجتمع ،و�أثمر ذلك عن
تدريب �أكرث من  500فني حلام عرب تنظيم برنامج تدريب مهني بالتعاون مع �أكادميية
اللحام امل�صرية ومركز التدريب التابع ل�شركة القاهرة لتكرير البرتول يف م�سطرد.
وحتر�ص ال�شركة امل�صرية للتكرير على التوا�صل امل�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 والت�شغيل من �أجل بناء
عالقات قوية مع �أبناء املجتمعات املحيطة.
تنمية الطاقات البشرية

نبني ج�سور املعرفة

ال �شك �أن جميع املبادرات التنموية واالجتماعية والبيئية التي تتبناها �شركة القلعة تقع
تلقائ ًيا حتت مظلة "تنمية الطاقات الب�شرية" ،وينعك�س ذلك يف حر�ص ال�شركة على
رعاية جمموعة من الربامج واملبادرات امل�ؤثرة ،ومنها م�ؤ�س�سة املنح الدرا�سية يف م�صر
لدعم اجليل اجلديد من القيادات امل�صرية ال�شابة ،وبرنامج �إعداد الكوادر الإدارية
الذي توفره �شركة �سكك حديد ريفت فايل يف كينيا و�أوغندا.
خا�صا بتنمية ورعاية
ا
�شركة القلعة اهتمام
وعلى هذه اخللفية ،توىل �إدارة
ً
ً
املهارات واملواهب املتميزة ،وم�ساعدة اقت�صادات املنطقة على توظيف طاقاتها
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التنمية المستدامة  -المردود االجتماعي والبيئي

بال�شكل الأمثل و�سد فجوات املعرفة عن طريق �إطالق مبادرات عديدة تتنوع بني
توفري املنح الدرا�سية الكت�ساب الدرجات العلمية الرفيعة �أو دورات التدريب املهني
�أو برامج التوجيه والإر�شاد التي يعكف على �إعدادها وتقدميها كبار التنفيذيني
والعاملني ب�شركة القلعة� ،سع ًيا للم�ساهمة يف بناء اقت�صادات �أكرث كفاءة ب�سواعد
�شابة و�أفكار ابتكارية ،مع طرح فر�ص العمل اجلديدة واحلر�ص الدائم على تنمية
الطاقات الب�شرية.
المشاركة المجتمعية

�إعداد الكوادر واخلربات الإدارية

تقوم �شركة القلعة بتوفري برامج تدريبية يف جمال الإدارة وريادة الأعمال من خالل
ا�ستثماراتها بقطاع النقل يف �أفريقيا حتت مظلة �شركة ريفت فايل التي تدير �شبكة
ال�سكك احلديدية يف كينيا و�أوغندا ،و�أثمر ذلك حتى الآن عن تقدمي �أكرث من 2000
فر�صة عمل �ساهمت يف توفري حياة كرمية ملا يربو على � 6آالف فرد بكينيا ،عل ًما ب�أن
ال�شركة تعمل الآن على طرح برنامج مماثل خلدمة املواطنني يف �أوغندا.

التعاون مع اجلامعات املحلية

التعاون امل�شرتك بني �شركة �أ�سيك للهند�سة والإدارة – �إحدى ا�ستثمارات القلعة
يف قطاع الأ�سمنت والإن�شاءات – وق�سم اخلدمات الهند�سية والعلمية باجلامعة
الأمريكية بالقاهرة �أثمر عن طرح برنامج الدبلوما االحرتافية ل�صناعة الأ�سمنت
يف تخ�ص�صات ال�صيانة الفنية وهند�سة الإنتاج والإدارة .وجتمع هذه ال�شهادة بني
الدرا�سات الأكادميية املتخ�ص�صة واخلربات العملية يف �صناعة الأ�سمنت ،وكذلك
�أحدث طرق الإدارة والقيادة لت�أهيل مهند�سي اليوم لإدارة فرق العمل وم�شروعات
�إنتاج الأ�سمنت .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع املناهج الدرا�سية هي نتاج التعاون
امل�شرتك بني �أكادميية �أ�سيك للتدريب ،وهى مركز التدريب الفني التابع ل�شركة
�أ�سيك للهند�سة والإدارة ،واجلامعة الأمريكية بالقاهرة.
التنمية االجتماعية

ترميم املن�ش�آت التعليمية يف ال�سودان

قامت �شركة �سابينا – وهي �أحد امل�شروعات التابعة ل�شركة القلعة يف قطاع الإنتاج
الزراعي بال�سودان – با�ستحداث منوذج �أعمال فريد يقوم على املوائمة بني �أهداف
التنمية امل�ستدامة وحتقيق الأرباح والعائدات اال�ستثمارية واملنفعة العامة لكل
الأطراف املعنية ،مبا يف ذلك ال�شركة ذاتها وامل�ساهمني و�أبناء املجتمع املحلي.
وتلتزم �شركة �سابينا بتخ�صي�ص  � 395ألف دوالر �أمريكي �سنو ًيا من �أجل �إعادة
ت�أهيل املدار�س وتوفري برامج التدريب الفني واملهني للمزارعني املحليني يف جماالت
متنوعة ت�شمل الكهرباء وال�سباكة وامليكانيكا .وقد مت جتديد ثالث مدار�س بالفعل،
وجاري العمل حالي ًا على ترميم وجتديد املدر�سة الرابعة.

ت�شجيع الفنون لدعم التبادل الثقايف

تعتز �شركة القلعة بالت�أثري الإيجابي على حياة املئات من �صناع ال�سينما الأفريقية
من خالل اال�ستثمار يف مواهبهم وفتح �آفاق جديدة مل�سريتهم الفنية ،حيث قامت
ال�شركة برعاية مهرجان الأق�صر الرابع لل�سينما الأفريقية ،والذي �شهد م�شاركات
فنية من  41دولة �إىل جانب انعقاد جمموعة من ور�ش العمل يف جماالت الإخراج
وكتابة ال�سيناريو يقدمها �أبرز �صناع ال�سينما يف �أفريقيا .وتت�شرف �شركة القلعة
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كذلك برعاية جائزة ور�شة العمل للأفالم الق�صرية و� ً
أي�ضا برنامج "�ستيب" لدعم
الأفالم الروائية الطويلة يف مرحلة التطوير.

تركز استراتيجية القلعة للتنمية المستدامة والمسئولية االجتماعية على ستة محاور رئيسية

الحفاظ على البيئة

�إقامة اال�ستثمارات ال�صديقة 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.
وعلى هذه اخللفية 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 �سنو ًيا من مادة الكربيت �إىل الهواء ،وهو ما يعد
ً
انخفا�ضا مبعدل � 186ألف طن �سنو ًيا من انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربيت.
ً
ذلك انخفا�ضا بن�سبة  %29.1من �إجمايل انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربيت
وميثل
يف م�صر نتيجة الحرتاق مادة الكربيت التي تدخل يف مكونات ال�سوالر واملازوت.
ومن جهة �أخرى تعمل �شركة توازن على ت�صنيع الوقود البديل با�ستخدام
املخلفات الزراعية واملنزلية من �أجل تغذية امل�شروعات ال�صناعية ،وال  �سيما
م�صانع الأ�سمنت ،بينما 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 �أعلنت �شركة
طاقة باور – �إحدى م�شروعات جمموعة طاقة عربية التابعة ل�شركة القلعة يف
قطاع الطاقة – عن قبول عر�ضها مبدئ ًيا ملناق�صة �إن�شاء حمطة طاقة �شم�سية
بقدرة  200ميجاوات يف كوم �أمبو ،وذلك من خالل التحالف امل�شرتك مع �شركة
نيون �إنريجي الفرن�سية ،عل ًما ب�أن ال�شركتني قامتا بتوقيع اتفاقية �أخرى لزيادة
التعاون بينهما يف جماالت وم�شروعات الطاقة املتجددة.
و� ً
أي�ضا يف عام  2014كانت �شركة القلعة الراعي الرئي�سي مل�ؤمتر فر�ص 
اال�ستثمار يف امل�شروعات البيئية حتت �إ�شراف وزارة الدولة ل�شئون البيئة،
ومب�شاركة العديد من �أبرز خرباء القطاع اخلا�ص� ،سع ًيا لت�سليط ال�ضوء على
�آليات حت�سني الأداء البيئي وخف�ض االنبعاثات وحتقيق التنمية امل�ستدامة ،مع
و�ضع �إطار تنفيذي لتحويل الر�ؤي والأفكار �إيل برامج عملية مع تناول برامج
تطبيقية للإطار العلمي لالقت�صاد الأخ�ضر ،ب�أمثلة تطبيقية من �شركة القلعة
متثي ًال عن القطاع اخلا�ص  يف جماالت العمارة اخل�ضراء والنقل امل�ستدام
والطاقة املتجددة وتدوير املخلفات وبدائل الوقود وم�شروعات التكيف مع
التغريات املناخية.

المشاركة
المجتمعية

التعليم

التنمية االجتماعية

التدريب المهني

التزام متواصل بالشفافية والحوكمة الرشيدة
تنظر �شركة القلعة بعني االعتزاز �إىل الإجنازات املحققة على مدار عام  2014فيما
يتعلق بتبني ممار�سات التنمية امل�ستدامة ،ولعل �أبرز تلك الإجنازات يتمثل يف اكت�ساب
ع�ضوية مبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة مع تنفيذ املبادئ املقبولة عامل ًيا يف
ال�سيا�سات البيئية واالجتماعية واحلوكمة ت�أكيدً ا على التزام �شركة القلعة ب�إعالء قيمة
ال�شفافية واحلوكمة الر�شيدة.
وتعد مبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة (� )UNGCأكرب مبادرة تطوعية يف العامل
لأعمال امل�سئولية االجتماعية ،حيث ت�ضم املبادرة م�ؤ�س�سات غري ربحية و�شركات ومنظمات
ربحية يربو عددها على � 12ألف م�ؤ�س�سة من  145دولة .وتعمل �شركة القلعة باعتبارها من
الأع�ضاء النا�شطني مببادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة على تنفيذ املبادئ الع�شرة التي
تعتمدها املبادرة ودمج تلك املبادئ �ضمن �أعمال ال�شركة وا�سرتاتيجيتها و�صو ًال �إىل �آليات
التعامل اليومي على م�ستوى �شركة القلعة وجميع ا�ستثماراتها التابعة.
وت�أتي الع�ضوية اجلديدة بالتوازي مع جهود �شركة القلعة نحو االرتقاء بنظامها
امل�ؤ�س�سي �ضمن منوذج ا�ستثماري متكامل يراعي املردود االجتماعي والبيئي
للم�شروعات املختلفة �إىل جانب التزام ال�شركة بتبني وانتهاج �أف�ضل املمار�سات
على جميع امل�ستويات .وت�ؤمن �إدارة ال�شركة �أن تبني مبادئ وممار�سات التنمية

تنمية الطاقات
البشرية

الحفاظ على البيئة

امل�ستدامة والإف�صاح عن ال�سيا�سات البيئية واالجتماعية ،وكذلك قواعد احلوكمة
�ضمن مبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة ،يت�سق مع التزام �شركة القلعة وحر�صها
الدائم على تنمية وتطوير املجتمعات املحيطة با�ستثماراتها.
تعد �شركة القلعة من الأع�ضاء البارزين بال�شبكة امل�صرية
ملبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة ( )UNGCوهي �أكرب
مبادرة تطوعية يف العامل لأعمال امل�سئولية االجتماعية،
حيث ت�ضم املبادرة م�ؤ�س�سات غري ربحية و�شركات ومنظمات
ربحية يربو عددها على � 12ألف م�ؤ�س�سة من  145دولة.
حازت �شركة القلعة على ع�ضوية املنظمة الدولية لال�ستثمار
امل�ؤثر ( –)GIINوهي منظمة غري هادفة للربح ت�أ�س�ست
بغر�ض االرتقاء بجهود ال�شركات اال�ستثمارية وامل�ؤ�س�سات
التي حتر�ص على تر�سيخ املعايري االجتماعية والبيئية خالل
مزاولة عملياتها الهادفة �إىل حتقيق عوائد مالية.
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نظام الحوكمة

نظام الحوكمة
تتضمن أولويات مجلس اإلدارة المتابعة الحثيثة لمستجدات الشركة وتوجيه دفتها من خالل الدراية
والفهم الواسع بطبيعة األسواق اإلقليمية .يتألف مجلس إدارة شركة القلعة من المؤسس والشريك
المؤسس وكذلك عضوين منتدبين ضمن تشكيل اللجنة التنفيذية ،إلى جانب ثمانية أعضاء غير تنفيذيين
يتم تسميتهم من جانب مساهمي الشركة.
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 .2014
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 طوال عام  2014لإ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على
نظام احلوكمة� ،سواء ب�شركة القلعة �أو ا�ستثماراتها التابعة ،حتر�ص ال�شركة
كذلك 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 الدرا�سات النافية 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 اتخذت ال�شركة خطوات حا�سمة ابتدا ًء من عام  2013بغر�ض تر�سيخ
الطابع امل�ؤ�س�سي وتبني �أحدث املعايري الدولية للحوكمة يف �إطار التحول
اال�سرتاتيجي بنموذج الأعمال ،وينعك�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.
وتعكف �شركة القلعة على موا�صلة هذا النهج خالل الفرتة املقبلة ت�أكيدً ا على
التزام الإدارة بتطبيق �أحدث ما و�صلت �إليه املعايري الدولية للحوكمة ،حيث
قامت ال�شركة با�ستحداث حزمة �سيا�سات لتغطية الإطار العام لتقييم املخاطر

نموذج إدارة شركة القلعة
الشركات التابعة

اللجنة اإلدارية
مجلس اإلدارة

لجنة التمويل
واالستثمار

شركة القلعة
لجنة األجور
والحوافز

اللجنة التنفيذية

� . 26شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2014

لجنة المراجعة

Statutory Board

لجنة المراجعة

Statutory Board

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 .وتعمل ال�شركة بالتوازي على �إن�شاء جلان املراجعة بجميع
ال�شركات التابعة وفقا لنف�س معايري ميثاق جلنة املراجعة اخلا�صة مبجل�س  �إدارة
�شركة القلعة ،عل ًما ب�أن ت�شكيل اللجان اجلديدة بال�شركات التابعة �سيعتمد على
متاما عن �إدارة ال�شركة.
�أع�ضاء م�ستقلني ً
متثل �إدارة املراجعة الداخلية عن�ص ًرا  �أ�سا�س ًيا بحوكمة �شركة القلعة
و�شركاتها التابعة ،وتتمثل مهامها يف تعظيم املردود الإيجابي وحت�سني جميع
عمليات ال�شركة عرب توفري اال�ست�شارات والتو�صيات الدقيقة واملحايدة �أو ًال
ب�أول.
ويقوم فريق املراجعة الداخلية مب�ساعدة ال�شركة على حتقيق �أهدافها عرب
اتباع منهج منتظم لتقييم وحت�سني كفاءة �إدارة املخاطر وعمليات الرقابة
واحلوكمة بغر�ض ابقاء امل�ساهمني على علم بجميع عمليات ال�شركة وتعزيز
قدرة ال�شركة على تعظيم العائد اال�ستثماري للم�ساهمني.
وتتميز وظائف املراجعة الداخلية با�ستقالليتها التامة يف �إطار تكليفها
ب�إعداد التقارير الدورية ورفعها �إىل جلنة املراجعة التي تتبعها فن ًيا مع تبعيتها

الإدارية لرئي�س جمل�س الإدارة وفقا للمعايري املتعارف عليها دول ًيا.
قامت �إدارة املراجعة الداخلية بتقدمي �سيا�سة مكافحة االحتيال بهدف تعزيز
النزاهة امل�ؤ�س�سية والأمانة وترويج ال�سلوك الأخالقي ب�شركة القلعة و�شركاتها
التابعة مع عدم الت�سامح مع �أي �صورة من �صور االحتيال .وقد مت و�ضع هذه
ال�سيا�سة حلماية موارد و�أ�صول ال�شركة ،وكذلك حماية �سمعة امل�ؤ�س�سة وموظفيها.
كما قامت ال�شركة بتعزيز هذه ال�سيا�سة من خالل �إطالق قناة للبالغات عن
االحتيال (�صافرة الإنذار) لتقلي 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.

نظام مؤسسي محوره سهولة تدفق المعلومات
�أطلقت �شركة القلعة مبادرة جديدة لتعزيز كفاءة �إعداد التقارير املالية خالل عام
 ،2014وذلك يف �ضوء جهود ال�شركة لرت�سيخ الطابع امل�ؤ�س�سي بجميع �أعمال وقطاعات
ال�شركة .وتهدف هذه املبادرة �إىل تقدمي نظام جديد لإعداد التقارير املالية عرب
التن�سيق بني   �أن�شطة الإدارة املالية ووظائف احلوكمة با�ستخدام �أحدث و�سائل
تكنولوجيا املعلومات .ويعد هذا النظام الأول من نوعه �ضمن �أهداف ا�سرتاتيجية
املعلومات التي �أطلقتها ال�شركة خالل الربع الأخري من عام .2014
يهدف النظام اجلديد �إىل متكني الإدارة التنفيذية ل�شركة القلعة من احل�صول على
املعلومات الالزمة لر�صد ومتابعة وتقييم الأداء املايل لل�شركة ،وكذلك ا�ستثماراتها
التابعة ،عل ًما ب�أن النظام اجلديد يتميز ب�سهولة تتبع م�ستجدات الأداء املايل خالل
الفرتات ال�سابقة ،مبا يف ذلك النتائج املحققة وامليزانيات والتقديرات والتوقعات
الت�شغيلية والتدفقات النقدية والتوقعات املالية ،و�أدوات التحليل املايل وم�ؤ�شرات الأداء
املايل والت�شغيلي وغريها.
فمن خالل ا�ستخدام م�صدر واحد للمعلومات باالعتماد على �أحدث ما و�صلت �إليه
التكنولوجيا ،ميكن للمديرين التنفيذيني ا�ستخدام اللوحات التفاعلية وميكن للمحللني
املاليني �إنتاج التقارير الآلية التف�صيلية ،ف�ض ًال عن متكني املديرين واملراجعني املاليني
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة من ا�ستقبال تقارير الأداء الدورية.
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نظام الحوكمة

مجلس اإلدارة :األعضاء التنفيذيين
أحمد هيكل

هشام الخازندار

كريم صادق

رئيس مجلس اإلدارة

الشريك المؤسس والعضو المنتدب

العضو المنتدب | قطاع النقل

ممث ً
ال عن �شركة �سيتادل كابيتال بارترنز املحدودة

ممث ً
ال عن �شركة �سيتادل كابيتال بارترنز املحدودة

عمرو الجارحي

معتز فاروق

محمد شعيب

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

ممث ً
ال عن �شركة �سيتادل كابيتال بارترنز املحدودة

ممث ً
ال عن �شركة �سيتادل كابيتال بارترنز املحدودة

ممث ً
ال عن �شركة �سيتادل كابيتال بارترنز املحدودة

مجلس اإلدارة :األعضاء غير التنفيذيين
مجدي الدسوقي
ع�ضو جمل�س الإدارة ،ممث ً
ال عن �شركة �سيتادل كابيتال بارترنز املحدودة

روبرت ويجز

أسامة حافظ

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة ،ممثال عن �شركة العليان

فيليب بلير دندس

رغيد شانطي

الشيخ محم بن سحيم

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة*

لجنة التمويل واالستثمار

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

محمد شعيب

امل�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة

ال�شريك امل�ؤ�س�س والع�ضو املنتدب

الع�ضو املنتدب لقطاع النقل

الع�ضو املنتدب لقطاع الطاقة

عمرو الجارحي

طارق صالح

عالء العفيفي

معتز فاروق

الع�ضو املنتدب لقطاع الأغذية
ورئي�س التمويل امل�ؤ�س�سي ومتابعة اال�ستثمار

الع�ضو املنتدب لقطاع الأ�سمنت والإن�شاءات

الع�ضو املنتدب لقطاع التعدين

رئي�س القطاع املايل

ياسر جمالي

محمد عبدالاله

عبد اهلل اإلبياري

كريم بدر

عمرو القاضي

ع�ضو منتدب ورئي�س �إدارة احلوكمة

ع�ضو منتدب

ع�ضو منتدب

ع�ضو منتدب

رئي�س عالقات امل�ستثمرين و�إدارة
املخاطر

اللجنة اإلدارية

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

هشام الخازندار

كريم صادق

محمد شعيب

امل�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة

ال�شريك امل�ؤ�س�س والع�ضو املتندب

الع�ضو املنتدب لقطاع النقل

الع�ضو املنتدب لقطاع الطاقة

عمرو الجارحي

طارق صالح

عالء العفيفي

معتز فاروق

الع�ضو املنتدب لقطاع الأغذية
ورئي�س التمويل امل�ؤ�س�سي ومتابعة اال�ستثمار

الع�ضو املنتدب لقطاع الأ�سمنت والإن�شاءات

الع�ضو املنتدب لقطاع التعدين

رئي�س القطاع املايل

ياسر جمالي

محمد عبدالاله

كريم بدر

ع�ضو منتدب ورئي�س �إدارة احلوكمة

ع�ضو منتدب

ع�ضو منتدب

لجنة المراجعة

*

لجنة األجور والحوافز

فيليب دندس

فيليب دندس

رئي�س جلنة املراجعة

رئي�س جلنة الأجور واحلوافز

أسامة حافظ

أسامة حافظ

ع�ضو جلنة املراجعة

ع�ضو جلنة الأجور واحلوافز

مجدي الدسوقي

مجدي الدسوقي

ع�ضو جلنة املراجعة

ع�ضو جلنة الأجور واحلوافز

عضوا مبجلس إدارة شركة القلعة اعتبارًا من عام .2015
لم يعد الشيخ محمد بن سحيم
ً
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لجنة المديرين

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

أحمد هيكل

عالء الفص

أحمد الشرقاوي

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

عضو منتدب

عضو منتدب

مصطفى سويلم

رؤوف توفيق

العضو المنتدب لقطاع النقل

عضو منتدب

عضو منتدب

العضو المنتدب لقطاع األغذية
رئيس التمويل المؤسسي
ومتابعة االستثمار

أحمد عبد الستار

رامي برسوم

رئيس قطاع المعلومات

رئيس إدارة نظم المعلومات

هشام الخازندار
الشريك المؤسس والعضو
المتندب

محمد شعيب
العضو المنتدب لقطاع الطاقة

طارق صالح
العضو المنتدب لقطاع األسمنت
واإلنشاءات

معتز فاروق

كريم صادق

عمرو الجارحي

عالء العفيفي

حازم دكروري

غادة حمودة

العضو المنتدب لقطاع التعدين

رئيس العالقات الحكومية

رئيس قطاع التسويق واالتصاالت

ياسر جمالي

طارق حسن

عمرو القاضي

رئيس القطاع المالي

عضو منتدب ورئيس إدارة
الحوكمة

رئيس القطاع القانوني

محمد عبدالاله

خالد بدوي

عمرو نامق

شادي رفائيل

عضو منتدب

عضو منتدب

المستشار القانوني العام

رئيس إدارة المراجعة الداخلية

كريم بدر

عبد اهلل اإلبياري

إيهاب رزق

محسن منصور

عضو منتدب

عضو منتدب

رئيس قطاع الموارد البشرية

مدير تنفيذي
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المخاطر
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إدارة الشركات التابعة

إدارة الشركات التابعة

األغذية
أحمد الرشيدي
مجموعة جذور | األغذية االستهالكية
الرئيس التنفيذي

جورج فؤاد
مزارع دينا | قطاع التجزئة
المدير العام

الطاقة
خالد أبوبكر

باكينام كفافي

شركة طاقة عربية
رئيس مجلس اإلدارة
التنفيذي

شركة طاقة عربية
الرئيس التنفيذي

مصطفى الرملي

تامر أبوبكر

الشركة المصرية للتكرير
رئيس القطاع المالي

شركة مشرق
رئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب

حسن مختار

شريف إبراهيم

شركة سابينا
العضو المنتدب

شركة سابينا
رئيس القطاع المالي

تامر حسن
مزارع دينا | القطاع الزراعي
العضو المنتدب

د /محمد واعر
مزارع دينا | قطاع الثروة الحيوانية
العضو المنتدب

النقل والدعم اللوجيستي

هشام شريف
شركة توازن
الرئيس التنفيذي

اللواء ماجد فرج

كارلوس أندراد

شركة نايل لوجيستيكس
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لوسائل النقل

سكك حديد ريفت فالي
الرئيس التنفيذي

تايتس نايكوني
سكك حديد ريفت فالي
رئيس مجلس اإلدارة

األسمنت واإلنشاءات

التمويل متناهي الصغر
عمرو أبوعيش

طارق الجمال

أشرف أبو سن

شركة أسيك لألسمنت
الرئيس التنفيذي

شركة أسيك لألسمنت
رئيس القطاع المالي
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شركة تنمية
رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي

التعدين
فايز جريس

عمرو أبو العزم

شركة أسكوم
رئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب

شركة تنمية
نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس
التنفيذي
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

نستثمر اليوم في
بناء غد أفضل
تركز شركة القلعة باعتبارها شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية األساسية في أفريقيا والشرق األوسط على مجموعة
من القطاعات المحورية التي ستحدد مستقبل المنظومة االقتصادية بالمنطقة وترجع بمردود إيجابي على حياة أكثر
من مليار مواطن في شتى بلدان القارة األفريقية ،وهي قطاعات الطاقة واألسمنت واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي
والتعدين ،ومن ثم تسعى الشركة لزيادة حصص ملكيتها بتلك االستثمارات الناجحة ذات القدرات المتزايدة على النمو.

الطاقة
تت�سم غالبية الأ�سواق التي تعمل بها �شركة القلعة بنمو الطلب اال�ستهالكي على الغاز
الطبيعي وقلة الإمدادات �إىل حد االنقطاع ،فقد �أ�صبح انقطاع الكهرباء ونق�ص 
كميات الوقود �أم ًرا  �شائ ًعا بالعديد من الأ�سواق مما دفع احلكومات �إىل زيادة
معدالت الإنفاق لتطوير البنية الأ�سا�سية وت�شجيع ا�ستثمارات وم�شروعات القطاع
اخلا�ص بهذا املجال احليوي.

2.6

مليار جنيه
إجمالي االستثمارات

وت�شمل ا�ستثمارات قطاع الطاقة �أربع �شركات تابعة وهي �شركة طاقة عربية
و�شركة توازن� ،إىل جانب �شركتني قيد التطوير وهما ال�شركة امل�صرية للتكرير
و�شركة م�شرق.

2.0

192.3

اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

مليون جنيه

األسمنت واإلنشاءات
هناك جمموعة من املقومات التناف�سية الفريدة التي تدعم منو �صناعة الأ�سمنت
على ال�ساحة الإقليمية� ،أبرزها منو معدالت ا�ستهالك الأ�سمنت ب�صورة ملحوظة،
وارتفاع الطلب على منتجات الأ�سمنت عالية اجلودة ،وال �سيما منتجات اخلر�سانة
اجلاهزة مقارنة بالكميات املعرو�ضة يف الأ�سواق .وقد بد�أت حكومات املنطقة خالل
الفرتة الأخرية حترير قطاعات الطاقة والبنية الأ�سا�سية يف �إطار مبادرات ت�شجيع
ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص لإقامة م�صانع الأ�سمنت اجلديدة وفقا لأحدث ما و�صلت

1.7

مليار جنيه
إجمالي االستثمارات
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�إليه تكنولوجيا ال�صناعة ،م�صحو ًبا بجذب �أبرز �شركات �إدارة م�صانع الأ�سمنت
و�شركات الهند�سة والإن�شاءات.
ت�ضم ا�ستثمارات القلعة يف قطاع الأ�سمنت جمموعة �أ�سيك القاب�ضة ،والتي
ت�ضم حتت مظلتها عدة �شركات تابعة لتغطية �شتى مراحل �سل�سلة القيمة يف قطاع
الأ�سمنت والإن�شاءات.

2.6

582.7

مليار جنيه

مليون جنيه

اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

تقدمت شركة طاقة عربية بعرضها ضمن
التحالف مع الشركة الفرنسية للطاقة المتجددة
 Neoenإلنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة
"
 200ميجاوات في كوم أمبو ،مصر.
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

نستثمر اليوم في
بناء غد أفضل
التعدين

األغذية
تنفرد القارة الأفريقية بالعديد من اخل�صائ�ص الداعمة مل�شروعات الإنتاج الزراعي
والرثوة احليوانية� ،أبرزها وجود حوايل  %60من �إجمايل الأرا�ضي الزراعية
امل�ست�صلحة حول العامل ،بالإ�ضافة �إىل منو التعداد ال�سكاين وتزايد ازدهار
املجتمعات ،وهو ما يتيح � ً
فر�صا فريدة للتو�سع مب�شروعات ال�سلع اال�ستهالكية
أي�ضا ً
�سريعة الدوران لتلبية الطلب املتزايد على الأغذية وامل�شروبات املعب�أة �آل ًيا .ويالحظ
خالل الفرتة الأخرية انت�شار م�شروعات ال�سوبرماركت ذات اجلودة العالية ملخاطبة
تنوع ومنو ال�شرائح اال�ستهالكية باملجتمع ،وحتديدً ا بال�سوق امل�صرية ،غري �أن هناك

عدة عقبات مازالت تقف حائ ًال �أمام تلبية الطلب املتزايد على املنتجات الغذائية
وامل�شروبات ال�صحية عالية اجلودة ،ولعل �أبرز هذه العقبات يتمثل يف نق�ص اخلربات
الإدارية وحمدودية امل�شروعات ال�ضخمة و�ضعف التمويل.
ت�ضم ا�ستثمارات القلعة يف قطاع الأغذية كل من جمموعة جذور و�شركة وفرة،
واللتان تقومان بت�شغيل جمموعة من امل�شروعات التابعة ل�ضمان توفري الغذاء
ال�صحي والآمن ب�أ�سعار منا�سبة مع مواكبة الزيادة ال�سكانية املطردة ب�شتى
بلدان املنطقة.

974.2

1.0

إجمالي االستثمارات

اإليرادات

مليون جنيه

مليار جنيه

166.1

183.1

632.2

46.2

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

إجمالي االستثمارات

اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

مليون جنيه

النقل والدعم اللوجيستي
يحظى قطاع النقل يف �أفريقيا مبجموعة من املقومات الكلية واملزايا التناف�سية
التي تدعم �إقامة املزيد من امل�شروعات التي حتد من ارتفاع تكلفة النقل ببلدان
القارة الأفريقية مقارنة بجميع �أنحاء العامل نتيجة ارتفاع معدالت ال�ضرائب على
الب�ضائع املنقولة با�ستخدام و�سائل النقل التقليدية .ومن جانب �آخر توجهت
حكومات املنطقة وحتديدً ا احلكومة امل�صرية �إىل �إ�صالح منظومة الطاقة من
خالل تقليل الدعم على منتجات الوقود ،الأمر الذي يجعل من النقل النهري
و�سيلة اقت�صادية ذات مميزات تناف�سية عديدة .كما �أدى منو الن�شاط التجاري

563

667.2

إجمالي االستثمارات

اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك
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مليون جنيه

مليون جنيه

مليون جنيه

ميناء الحاويات | مومباسا ،كينيا

�إىل زيادة احلاجة لتطوير البنية الأ�سا�سية لنقل الب�ضائع واخلامات اال�سرتاتيجية
من حمل �صناعتها �إىل خمتلف �أ�سواق املنطقة ،ويت�ضمن ذلك على �سبيل املثال
ولي�س احل�صر حركة املنتجات البرتولية يف كينيا و�أوغندا ،والفحم يف م�صر
وال�سودان وغريها.
ولذلك تعمل �شركة القلعة على توفري حلول النقل املتميزة بالكفاءة والأمان
من خالل �شركتي نايل لوجي�ستيك�س  و�أفريكا ريل وايز� ،سع ًيا لتلبية االحتياجات
املتزايدة على حلول النقل الفعالة واالقت�صادية.

()91.4

مليون جنيه

حتظى القارة الأفريقية بوفرة املوارد الطبيعية ،بد ًءا  من الذهب وغريه من
املعادن الثمينة وحتى الرمال التي تدخل يف �صناعة الأ�سمنت .ودول املنطقة �إذ
تتطلع لال�ستفادة من هذه املوارد لتحقيق م�صاحلها الوطنية ،اجتهت احلكومات
الإقليمية لال�ستثمار يف م�شروعات البنية الأ�سا�سية وال�صناعات ذات القيمة
امل�ضافة من �أجل تعزيز اال�ستفادة من هذه املوارد ،وذلك يف نف�س الوقت الذي

ارتفع فيه الطلب على املواد اخلام ال�ستخدامها يف ال�صناعات الثقيلة ،وارتفاع
الطلب العاملي على مواد البناء ال�صديقة للبيئة.
ومن ثم تعمل �شركة القلعة على اال�ستفادة من وفرة املوارد الطبيعية وتلبية
االحتياجات املتنامية من خالل �شركة �أ�سكوم القاب�ضة و�شركاتها التابعة
املتخ�ص�صة يف جماالت التعدين و�إدارة املحاجر والأن�شطة اجليولوجية.

مليون جنيه

مليون جنيه
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

الطاقة

الشركة المصرية للتكرير

اإلدارة التنفيذية:
مصطفى الرملي

رئيس القطاع المالي

تعمل �شركة القلعة على تطوير م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير بتكلفة ا�ستثمارية
قدرها  3.7مليار دوالر �أمريكي .و�ستقوم ال�شركة امل�صرية للتكرير ب�إنتاج 4.2
مليون طن �سنو ًيا من املنتجات البرتولية عالية اجلودة والقيمة ،ت�شمل  2.3مليون
طن من وقود ال�سوالر املطابق ملوا�صفات اجلودة الأوروبية  – Euro Vمبا يتجاوز
 %50من واردات ال�سوالر يف الوقت احلايل – و� 600ألف طن من وقود النفاثات،
وذلك با�ستخدام مدخالت �إنتاج مثل املازوت منخف�ض القيمة.
وميثل م�شروع امل�صرية للتكرير �أحد احللول العملية لأزمة نق�ص الوقود املتكررة
بال�سوق امل�صرية ،ف�ض ًال عن م�ساهمته يف تعزيز الأداء البيئي من خالل منع انبعاث
� 93ألف طن من ثاين �أك�سيد الكربيت �إىل هواء القاهرة الكربى.
وتعد ال�شركة امل�صرية للتكرير �أكرب م�شروع قطاع خا�ص  حتت التنفيذ حال ًيا
مب�صر ،حيث 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.
ال�شركة امل�صرية للتكرير مدعومة با�ستثمارات ر�أ�سمالية قيمتها  1.1مليار دوالر
�أمريكي من جهات متعددة تت�ضمن الهيئة امل�صرية العامة للبرتول (ت�ساهم مببلغ
 270مليون دوالر– مبا ميثل ح�صة  ،)٪23.8و�شركة قطر للبرتول الدولية (ت�ساهم
ب�أكرث من  362مليون دوالر – مبا ميثل ح�صة  ،)%27.9و�شركة القلعة (قامت ب�ضخ
ا�ستثمارات مبا�شرة وغري مبا�شرة بلغت  250مليون دوالر �أمريكي – مبا ميثل ح�صة
 .)%18.8ي�ساهم يف امل�شروع � ً
أي�ضا العديد من امل�ستثمرين من م�صر ودول جمل�س 
التعاون اخلليجي ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة من �أبرز م�ؤ�س�سات التمويل التنموية حول
العامل وهي م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ( IFCت�ساهم مببلغ  85مليون دوالر – مبا ميثل
ح�صة  ،)%6.4وامل�ؤ�س�سة الهولندية للتنمية ( FMOت�ساهم مببلغ  29مليون دوالر–
مبا ميثل ح�صة  ،)%2.2وم�ؤ�س�سة اال�ستثمار الأملانية ( DEGت�ساهم مببلغ 26
مليون دوالر– مبا ميثل ح�صة  ،)%2و�صندوق �إنفراميد  InfraMedالذي يعد �أكرب
كيان ا�ستثماري متخ�ص�ص يف م�شروعات البنية الأ�سا�سية مبنطقة البحر املتو�سط
(ي�ساهم مببلغ  100مليون دوالر– مبا ميثل ح�صة .)%7.5
و�أبرمت ال�شركة اتفاقية قرو�ض بقيمة  2.6مليار دوالر �أمريكي يف �أغ�سط�س 
 ،2010تتوزع بني  2.35مليار دوالر �أمريكي يف �شكل قرو�ض �أولية و 225مليون دوالر
�أمريكي قرو�ض ثانوية .وقام بنك  Tokyo-Mitsubishiبدور الوكيل العاملي يف تدبري
حزمة القرو�ض ،والتي �شهدت م�شاركة عدد من امل�ؤ�س�سات املالية الرائدة حول

ملكية شركة القلعة:

العامل وهي بنك اليابان للتعاون الدويل ( ،)JBICوم�ؤ�س�سة نيبون لت�أمني ال�صادرات
واال�ستثمار ( ،)NEXIوبنك كوريا لل�صادرات والواردات ( ،)KEXIMوبنك اال�ستثمار
الأوروبي ( ،)EIBوالبنك الإفريقي للتنمية (.)AFDB
�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 العامة للبرتول مبوجب
عاما ،حيث يهدف امل�شروع �إىل توفري بدائل
اتفاقية �شراء بالأ�سعار العاملية ملدة ً 25
اال�سترياد و�إنتاج ال�سوالر وغريه من املنتجات البرتولية عالية اجلودة والقيمة من
�أجل تغطية الطلب يف القاهرة الكربى.
�سيقوم امل�شروع بتوفري �أكرث من  300مليون دوالر �سنو ًيا على خزانة الدولة ب�شكل
مبا�شر ،وف ًقا لتقديرات الهيئة امل�صرية العامة للبرتول ،من خالل توفري م�صروفات
النقل والت�أمني والفاقد من عمليات ال�شحن ،ف�ض ًال عن حتقيق �إيرادات �إ�ضافية
من ر�سوم التخزين والتكرير ،والتي ت�سددها ال�شركة امل�صرية للتكرير �إىل �شركات
الهيئة امل�صرية العامة للبرتول.
وقد ح�صلت ال�شركة امل�صرية للتكرير على كافة املوافقات التنظيمية والبيئية
الالزمة لبدء امل�شروع ،ف�ض ًال عن توقيع عقد مقاوالت متكامل مع حتالف دويل
ي�ضم �شركة  GS Engineering & Constructionالكورية و�شركة Mitsui & Co
اليابانية ،فيما �سيقوم امل�شروع بتوفري � 10آالف فر�صة عمل خمتلفة �أثناء مراحل
الإن�شاء ،بجانب توفري �أكرث من  700وظيفة دائمة عند �إمتامه وبدء الت�شغيل.

%18.8

النطاق الجغرافي:
مصر

تطور أنشطة الشركة
مت ت�سليم �أر�ض امل�شروع بالكامل (� 350ألف مرت مربع) للمقاول العام �شركة
 ،GS Engineering & Construction Corpوبلغ معدل تنفيذ الأعمال الإن�شائية
 %50نهاية دي�سمرب  ،2014قبل �أن ي�صل �إىل  %51.86بنهاية مار�س  2015متهيد ًا
لبدء الت�شغيل بحلول عام .2017
وتوا�صل ال�شركة امل�صرية للتكرير ا�ستالم املعدات الثقيلة من ميناء الأدبية
بخليج ال�سوي�س ،مبا يف ذلك املفاعالت الكيمياوية ومعدات التك�سري و�أوعية
وخزانات الف�صل والتخزين.

وصل إلى ميناء األدبية في مطلع نوفمبر
 2014مفاعل التكرير الذي يبلغ وزنه
 1287طن ويمثل القلب النابض لمشروع
الشركة المصرية للتكرير.
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توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية*

591

الطاقة

شركة طاقة عربية

طاقة عربية هي أكبر شركة متخصصة
في توزيع الغاز الطبيعي بالسوق
المصرية ،حيث تمتلك الشركة عقود
امتياز في  11محافظة مصرية.

مليون كيلو وات  /ساعة
توزيع الغاز الطبيعي

تعد طاقة عربية �أكرب �شركة تابعة للقطاع اخلا�ص يف جمال توزيع الطاقة مب�صر،
عاما يف تطوير وت�شغيل �شبكات البنية
حيث حتظى ال�شركة بخربة تربو على ً 16
الأ�سا�سية لقطاع الطاقة ،من توزيع الغاز الطبيعي �إىل توليد وتوزيع الطاقة
الكهربائية وت�سويق املنتجات البرتولية.
وتقوم �شركة طاقة عربية بتوفري خدماتها من خالل ثالث �إدارات رئي�سية تت�ضمن
توزيع الغاز (املن�ش�آت ال�سكنية وامل�شروعات ال�صناعية والتجارية) ،وتوليد وتوزيع
الطاقة الكهربائية ،وت�سويق املنتجات البرتولية.
الإن�شاءات وتوزيع الغاز الطبيعي :تعد طاقة عربية �أكرب �شركات توزيع الغاز
الطبيعي يف م�صر ،حيث متتلك امتيازات طويلة الأجل تغطي  11حمافظة م�صرية،
بالإ�ضافة �إىل امتالك �أكرب فريق متخ�ص�ص  يف الهند�سة والإن�شاءات املرتبطة
ب�أعمال توزيع الغاز الطبيعي من �أجل الإ�شراف على �أن�شطة التوزيع التي متار�سها
املجموعة وكذلك امل�شروعات الأخرى التابعة للقطاعني العام واخلا�ص  يف م�صر
و�أ�سواق ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية :تعد طاقة عربية �أكرب �شركة تابعة للقطاع
اخلا�ص امل�صري يف م�شروعات الطاقة الكهربائية ،من �أعمال الهند�سة والتطوير
�إىل �أن�شطة التوليد والتوزيع ف�ض ًال عن �سل�سلة القيمة مب�شروعات الطاقة.
ت�سويق املنتجات البرتولية :تعد طاقة عربية �أول �شركة تابعة للقطاع اخلا�ص 
امل�صري يف ت�سويق وتوزيع الوقود واملنتجات البرتولية مبا يف ذلك وقود املازوت
لعمالء اجلملة والتجزئة وامل�شروعات ال�صناعية ،وال  �سيما يف املناطق الأقل
اخرتا ًقا بال�سوق .وتقوم ال�شركة كذلك بت�شغيل �شبكة حمطات الوقود وخدمات
حتويل ال�سيارات وال�شاحنات التجارية �إىل الغاز الطبيعي امل�ضغوط.

3.9

تطور أنشطة الشركة

مليار متر مكعب

�إيرادات طاقة عربية ترتفع مبعدل �سنوي  %46خالل عام 2014

حققت �شركة طاقة عربية عدة تطورات �إيجابية على ال�صعيد املايل والت�شغيلي
خالل عام  2014يف �ضوء الأداء القوي لأن�شطة ت�سويق وتوزيع املنتجات البرتولية،
م�صحو ًبا بافتتاح وت�شغيل حمطات الوقود اجلديدة ،وكذلك منو معدالت توليد
وتوزيع الطاقة الكهربائية.
بلغت �إيرادات �شركة طاقة عربية  1.8مليار جنيه خالل عام  ،2014وهو منو
مبعدل �سنوي  %46مقابل  1.2مليار جنيه خالل عام  ،2013فيما بلغت الأرباح
الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك  182مليون جنيه،
بزيادة �سنوية قدرها  %18مقابل  154.7مليون جنيه خالل عام .2013
وتعك�س النتائج القوية حت�سن الأداء الت�شغيلي ب�صورة ملحوظة خالل عام ،2014
وخا�صة ن�شاط ت�سويق وتوزيع املنتجات البرتولية الذي حقق �إيرادات قدرها 967.4
مليون جنيه بزيادة �سنوية  %79نتيجة ت�شغيل من�ش�أة التخزين التابعة لل�شركة يف
منطقة ال�سوي�س بكامل طاقتها ،وافتتاح  4حمطات وقود جديدة م�صحو ًبا باملردود
الإيجابي لتقليل الدعم على املنتجات البرتولية .ويف �سياق مت�صل ،جنحت ال�شركة
يف ت�أمني التمويل الالزم لإقامة وت�شغيل  10حمطات �إ�ضافية على مدار عام .2015
وبلغت �إيرادات �أن�شطة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية  389.3مليون جنيه
خالل عام  ،2014وهو منو �سنوي مبعدل  ،%45ويرجع ذلك �إىل منو معدالت توليد
وتوزيع الطاقة الكهربائية بن�سبة  %21لتبلغ  591مليون كيلو وات � /ساعة على
خلفية تد�شني م�شروعني جديدين وهم �أ�سيك املنيا وم�سابك.

تسويق وتوزيع المنتجات البترولية

606.7
مليون لتر

إنشاءات الغاز الطبيعي

54,849
عمالء جدد

اإلدارة التنفيذية:
خالد أبوبكر
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي

باكينام كفافي

Consolidated TAQA Arabia
Revenues

مؤشر نمو اإليرادات | طاقة عربية
1,796.1
1,227.6

2014

الرئيس التنفيذي
(مليون جنيه)

إجمالي اإليرادات

1.8

ملكية شركة القلعة:

%62.5

مليار جنيه

2013

النطاق الجغرافي:
مصر | السودان | قطر | اإلمارات

*
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تتخصص شركة إيكارو في جمع ومعالجة المخلفات
الزراعية بمختلف المحافظات المصرية

Consolidated Tawazon Arabia Revenues

الطاقة

مؤشر نمو اإليرادات | توازن

شركة توازن

(مليون جنيه)

158.7
86.2

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 وحتظى
بعمليات وا�سعة يف م�صر ف�ض ًال عن التواجد على ال�ساحة الدولية ب�أ�سواق عمان
وماليزيا وال�سودان ونيجرييا وليبيا وال�سعودية و�سوريا.

تطور أنشطة الشركة

�شركة توازن تر�صد منو الإيرادات مبعدل �سنوي  %84خالل عام
2014

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.
وتعمل �شركة القلعة عن كثب مع �إدارة �شركة توازن من �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.

ارتفعت �إيرادات �شركة توازن مبعدل �سنوي  %84خالل عام  2014يف �ضوء
التطورات الت�شغيلية امللحوظة يف �شركتي «�إيكارو» و«�إنتاج» .و�أثمر ذلك عن
حتقيق �أرباح ت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك بقيمة
 19.5مليون جنيه مقارنة بت�سجيل خ�سائر ت�شغيلية خالل العام ال�سابق.
ر�صدت �شركة «�إيكارو» خالل عام  2014منو �أن�شطة و�إيرادات عقود توريدات
املخلفات الزراعية ،حيث قامت ال�شركة بتوريد � 145ألف طن من املخلفات
الزراعية خالل عام  ،2014بزيادة  %27مقابل � 114ألف طن خالل العام ال�سابق.
ومل يطر�أ تغيري ملحوظ على �إيرادات الربع الأخري من عام  2014مقارنة بالربع
ال�سابق ،غري �أن الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك انخف�ضت مبعدل  %55خالل الربع الأخري نتيجة التوقف عن توريد
املخلفات الزراعية �إىل �شركة  Cemexمنذ �سبتمرب  2014وذلك �إىل حني اكتمال
�أعمال ال�صيانة وتركيب طاحونة الفحم ب�شركة الأ�سمنت الدولية .وركزت ال�شركة
خالل عام ً � 2014
أي�ضا على جمع املخلفات الزراعية من تقليم �أ�شجار الفاكهة،
حيث قامت ب�إ�ضافة موقعني جديدين لأعمال الفرز ،يف حني ارتفعت ر�سوم جمع
ومعاجلة املخلفات املنزلية من عقد حمافظة الدقهلية �إىل  6مليون جنيه خالل
عام  2014مقابل  4.6مليون جنيه يف العام ال�سابق.
وتتطلع ال�شركة خالل الفرتة املقبلة �إىل زيادة �إنتاج الوقود امل�شتق من
املخلفات لتلبية الطلب املتزايد وخا�صة مع اجتاه م�صانع الأ�سمنت �إىل ا�ستخدام
الوقود امل�شتق من املخلفات ك�أحد بدائل الوقود التقليدي.
ومن ناحية �أخرى ارتفعت �إيرادات جمموعة «�إنتاج» ب�صورة ملحوظة خالل
عام  ،2014حيث قامت ال�شركة بتح�صيل حوايل  27.8مليون جنيه من عقد
�أبرمته يف يناير  2014لت�صميم و�إن�شاء مدفن �صحي للمخلفات ب�سلطنة عمان.
وحققت ال�شركة كذلك �إيرادات قدرها  7.1مليون جنيه من عقد امل�ؤ�س�سة الأملانية
للتنمية  GIZلت�صميم وبناء معمل فرز وتدوير مبحافظة القليوبية ،بالإ�ضافة �إىل
�إيرادات �أخرى بقيمة  2.8مليون جنيه من اخلدمات اال�ست�شارية و�أعمال التوريد
وال�صيانة ب�شركتها ال�شقيقة «�إيكارو» ،بينما بلغت الأرباح ت�شغيلية قبل خ�صم
ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك  1.1مليون جنيه خالل عام .2014

إجمالي اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

تتخ�ص�ص م�شروعات توازن يف جماالت متنوعة:
تدوير املخلفات الزراعية:

تقوم �شركة �إيكارو بجمع ومعاجلة املخلفات الزراعية يف م�صر حيث قامت خالل الثالث
�سنوات املا�ضية بجمع � 913ألف طن من املخلفات.

تدوير املخلفات املنزلية:

تتخ�ص�ص  �شركة �إيكارو يف �إدارة املخلفات املنزلية مبنطقة جنوب القاهرة ،حيث
تعاقدت ال�شركة على ا�ستقبال وفرز ومعاجلة � 547ألف طن من املخلفات املنزلية
�سنو ًيا ،ف�ض ًال عن فوز ال�شركة بعقد �آخر جلمع وتدوير  1.28مليون طن �سنو ًيا
مبحافظة الدقهلية.

�أعمال الهند�سة واملقاوالت ملعامل تدوير املخلفات:

2013

2014

Consolidated Tawazon Arabia

التشغيلية قبل خصم الضرائب
مؤشر نمو األرباح
EBITDA
والفوائد واإلهالك واالستهالك | توازن (مليون جنيه)
19.5
()15.5

2013

2014

إجمالي توريدات المخلفات الزراعية (إيكارو)

145,000
طن

اإلدارة التنفيذية:
هشام شريف
الرئيس التنفيذي

ملكية شركة القلعة:

%68.0

158.7

مليون جنيه

� . 44شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2014

19.5
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مليون جنيه
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الطاقة

شركة مشرق

اإلدارة التنفيذية:
تامر أبوبكر

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

ح�صلت �شركة م�شرق على �أر�ض مب�ساحة � 210ألف مرت مربع يف موقع ا�سرتاتيجي
على مقربة من مدخل قناة ال�سوي�س .وتعمل �شركة م�شرق على �إقامة وت�شغيل �أول
حمطة من نوعها متخ�ص�صة يف تخزين وتداول املنتجات البرتولية وغريها من
خدمات الدعم اللوجي�ستي وخدمات متوين ال�سفن مبيناء �شرق بور�سعيد ،مما
�سيعطي الفر�صة لال�ستفادة من موقع ال�شركة الفريد على قناة ال�سوي�س عرب تقدمي
خدمات متوين ال�سفن بالوقود �أثناء انتظارها للمرور.
عاما لبناء
يف مايو  ،2013قامت �شركة م�شرق بتوقيع عقد امتياز ملدة ً 30
وت�شغيل �أول حمطة لتخزين وتداول املنتجات البرتولية ومتوين ال�سفن مبيناء
�شرق بور�سعيد يف حمور قناة ال�سوي�س ،بالإ�ضافة �إىل فرتة �سماح ثالث �سنوات
لإن�شاء امل�شروع .ويندرج هذا العقد حتت نظام  BOTملدة  25عام ًا تزداد
مبعدل عام واحد لكل خم�سة �أعوام يحقق فيها امل�شروع ما ال يقل عن  %90من
اخلطة امل�ستهدفة.
جدير بالذكر �أن �شركة القلعة بد�أت املفاو�ضات غري احل�صرية حول �إمكانية
ان�ضمام �شركاء جدد لإن�شاء وت�شغيل حمطة تخزين وتداول املنتجات البرتولية.
ومن املخطط �أن تبلغ التكلفة اال�ستثمارية للم�شروع حوايل  3مليار جنيه لإن�شاء
حمطة تخزين بطاقة � 800ألف طن تقري ًبا من املنتجات البرتولية (مازوت � -سوالر
 نافتا  -جت) بطاقة ت�صل �إىل  10مليون طن �سنوي ًا لن�شاط التخزين ومن � 2إىل 3مليون طن �سنوي ًا لن�شاط متوين ال�سفن بالوقود من خالل � 3أر�صفة بحرية تقوم
ال�شركة ب�إن�شائها �ضمن امل�شروع ال�ستقبال ناقالت حتى � 120ألف طن بالإ�ضافة �إىل
 4مرا�سي ملواعني متوين ال�سفن.
و�سوف يقوم امل�شروع بتوفري خدمات تخزين منتجات ال�صب ال�سائل   حلركة
جتارة املنتجات البرتولية بني ال�شرق والغرب بغر�ض تلبية احتياجات �أ�سواق
ال�شرق الأق�صى وال�شرق الأو�سط و�أ�سواق البحر الأبي�ض املتو�سط .كما يهدف
امل�شروع �إىل تقدمي  خدمة متوين ال�سفن بالوقود �أثناء انتظارها للمرور يف قناة
ال�سوي�س ا�ستغالال للموقع الفريد الذى تتميز به القناة والتي مير بها �أكرث من 20
�ألف �سفينة �سنو ًيا متثل  %10من التجارة العاملية املنقولة بحر ًا وحواىل  %22من
جتارة احلاويات بالعامل.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن �إقامة هذا امل�شروع لتخزين املنتجات البرتولية وتزويد
ال�سفن بالوقود يف ميناء بور�سعيد له �أبعاده و�آثاره اال�سرتاتيجية من تدعيم قناة
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ال�سوي�س كممر مالحي للتجارة العاملية للب�ضائع والبرتول ،كما ي�شكل عامل جذب
لل�شركات العاملية واخلطوط املالحية العمالقة للعمل بامليناء مع توفري خمزون
ا�سرتاتيجي للمنتجات البرتولية للدولة وقت احلاجة لال�سترياد عن طريق
التن�سيق مع الهيئة العامة للبرتول لربط م�شروع م�شرق بال�شبكة القومية خلطوط
الأنابيب احلالية داخل البالد عن طريق خط الأنابيب الذى يعرب قناة ال�سوي�س 
( 17كم فقط جنوب موقع امل�شروع).
وقد قامت �شركة م�شرق للبرتول با�ستيفاء كافة املوافقات الرقابية واحلكومية
الالزمة لتنفيذ امل�شروع وي�شمل ذلك اعتماد الدرا�سات البيئية من هيئة ميناء
بور�سعيد .كما انتهت ال�شركة من جتهيز املوقع متهيد ًا لتنفيذ �أعمال البنية
التحتية الالزمة ،وذلك من خالل �إمتام �أعمال احلفر وت�سوية الأر�ض وحماية
ال�شاطئ بالإ�ضافة �إىل االنتهاء من و�ضع ت�صميمات حمطة التخزين ور�سومات
الهند�سة املالحية.
وقد بد�أت ال�شركة التفاو�ض مع �إحدى امل�ؤ�س�سات املالية الرائدة من �أجل توفري
متطلبات التمويل االئتماين لأعمال املرحلة الأوىل من امل�شروع ،وذلك فور الإنتهاء
من الدرا�سات النافية للجهالة .ومن املخطط �أن تبد�أ م�شرق يف عمليات الإن�شاء
بالتزامن مع �إمتام خطة التمويل املنا�سبة لتنفيذ امل�شروع.

ملكية شركة القلعة:

%54.9

النطاق الجغرافي:
مصر

تطور أنشطة الشركة

مفاو�ضات جارية لتوفري متطلبات التمويل االئتماين لأعمال املرحلة
الأوىل من امل�شروع

بد�أت �شركة القلعة التفاو�ض مع �إحدى امل�ؤ�س�سات املالية الرائدة من �أجل توفري
متطلبات التمويل االئتماين لأعمال املرحلة الأوىل من امل�شروع متهيدً ا لبدء الت�شغيل
يف نهاية عام .2016
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مصنع أسيك المنيا  -أحد مشروعات أسيك لألسمنت في
صعيد مصر  -تبلغ طاقته اإلنتاجية  2مليون طن سنويًا

األسمنت واإلنشاءات

اإلدارة التنفيذية:

مجموعة أسيك القابضة

طارق الجمال

الرئيس التنفيذي | شركة أسيك لألسمنت

أشرف أبو سن

يضم قطاع األسمنت ثالثة أنشطة رئيسية ،وهم مشروعات
إنتاج األسمنت ،ومشروعات اإلدارة والخدمات الفنية،
ومشروعات اإلنشاءات.

�صرحا متكام ًال يف م�شروعات الأ�سمنت والهند�سة
متثل جمموعة �أ�سيك القاب�ضة
ً
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.
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
تعد �أ�سيك للأ�سمنت �إحدى ال�شركات الرائدة يف �إنتاج الأ�سمنت على ال�ساحة
الإقليمية حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية  6.8مليون طن �أ�سمنت �سنو ًيا من
خالل م�صانعها حديثة الن�ش�أة ب�أ�سواق م�صر وال�سودان ،بالإ�ضافة �إىل امتالك ح�ص�ص 
�ضخمة باثنني من امل�شروعات القائمة يف م�صر واجلزائر ،عل ًما ب�أن �شركة �أ�سيك
للأ�سمنت تنتهج ا�سرتاتيجية منو طموحة تهدف �إىل اال�ستثمار يف امل�شروعات حديثة
الن�ش�أة وامل�شروعات القائمة يف الأ�سواق الواعدة مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.

رئيس القطاع المالي | شركة أسيك لألسمنت

ملكية شركة القلعة:

ASEC Holding Consolidated
Revenues

مؤشر نمو اإليرادات | أسيك القابضة
2,606.1

(مليون جنيه)

%69.2

2,031.6

النطاق الجغرافي:

مصر | السودان | الجزائر

2013

2014

إجمالي اإليرادات | أسيك القابضة

2.6

مليار جنيه

ASEC Cement Consolidated
Revenues

مؤشر نمو اإليرادات | أسيك لألسمنت

(مليون جنيه)

1,731.1
1,013.0

2014

2013

إجمالي اإليرادات | أسيك لألسمنت

1.7
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مصنع أسيك المنيا يتبنى أحدث ما وصلت إليه
تكنولوجيا صناعة األسمنت ،مع انتهاج أحدث
المعايير والمقاييس الدولية لتحسين األداء
البيئي بالمشروعات الصناعية

مجموعة أسيك القابضة
تطور أنشطة الشركة

ن�شاط الإدارة الهند�سية

نشاط اإلنشاءات

�أر�سكو تختتم عام  2014بعقود جديدة قيمتها  1.1مليار جنيه

منو �إيرادات �شركة �أ�سيك للهند�سة مبعدل �سنوي  %19خالل عام 2014
تقوم �شركة �أ�سيك للهند�سة ب�إدارة م�صانع �أ�سمنت تبلغ طاقتها الإنتاجية 13.5
مليون طن يف ال�سوق امل�صري .وقامت ال�شركة ب�إنتاج حوايل  10.2مليون طن �أ�سمنت
خالل عام  ،2014ومن املتوقع �أن يرتفع ذلك �إىل  11.7مليون طن خالل عام ،2015
وحوايل  13مليون طن عام .2016
وقد ارتفعت �إيرادات ال�شركة مبعدل �سنوي  %19خالل عام  2014نتيجة منو �إنتاج
الكلنكر م�صحو ًبا بت�شغيل م�صنع �أ�سيك املنيا .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حوايل %13
من �إجمايل �إيرادات �أ�سيك للهند�سة متثل العمليات املتبادلة بني �شركاتها ال�شقيقة،
عل ًما ب�أن �شركة �أ�سيك للهند�سة ت�سعى حال ًيا لتو�سيع النطاق اجلغرايف لعملياتها عرب
�إبرام عقود جديدة مع �شركات الأ�سمنت يف �سوريا و�أثيوبيا وموزمبيق والأردن .وجتدر
الإ�شارة �إىل توقيع عقود جديدة قابلة للتجديد وتبلغ مدتها عام واحد لتقدمي خدمات
الدعم الفني مل�صانع الأ�سمنت مبوزمبيق و�إثيوبيا.
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 ،حيث تقوم 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 .وحتظى �شركة �أ�سنربو ب�إمكانات هائلة
متكنها من تقدمي خدماتها للم�شروعات ال�صناعية الأخرى ،م�ستفيدًة من خربتها الوا�سعة
مبجال التحكم البيئي وتنمية الوعي العام بت�أثري الأن�شطة ال�صناعية على البيئة.

انخف�ضت �إيرادات �شركة �أر�سكو مبعدل �سنوي  %61خالل عام  ،2014وانخف�ضت
كذلك الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك نتيجة
ارتفاع امل�صروفات الثابتة وت�أجيل العمل بعدة م�شروعات متعاقد عليها .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن �شركة �أر�سكو تقوم حال ًيا بتنفيذ م�شروعات تبلغ قيمتها اال�ستثمارية
حوايل  2مليار جنيه� ،إىل جانب تكليفها بعقود جديدة تربو قيمتها على  1.1مليار
جنيه ليتم تنفيذها على مدار عامي  2015و .2016وتنح�صر العمليات املتبادلة بني
�شركة �أر�سكو و�شركتي �أ�سيك املنيا وم�صر للأ�سمنت – قنا يف عقدين بقيمة 160
مليون جنيه و 43مليون جنيه على التوايل.
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 .وتقوم ال�شركة بتقدمي جمموعة من حلول الطاقة الكهربائية والتحكم
الآيل تتنوع بني الت�صميم والهند�سة و�شراء املعدات وتركيبها .وتعد ال�شركة االختيار
عاما ،ومنها �شركات
الأمثل لكربى �شركات الأ�سمنت العاملية منذ ن�ش�أتها قبل ً 15
 Lafargeو Italcementiو Titanو Cemexو ،Cimporف�ض ًال عن اختيارهً ا من
جانب كربى �شركات التوريد مثل  FLSmidthو .FCBوقد قامت ال�شركة بتنويع حمفظة
�أن�شطتها لت�شمل جماالت معاجلة املياه وم�شروعات البرتول والغاز الطبيعي وكذلك
حمطات توليد الطاقة الكهربائية.

إيرادات أسيك للهندسة

مليون طن

547.2

إيرادات أرسكو

مليون جنيه

196.5
مليون جنيه

إجمالي مبيعات األسمنت | التكامل

مشروعات إنتاج الكلنكر | أسيك للهندسة

المشروعات المتعاقد على تنفيذها | أرسكو

مليون طن

مليون طن سنو ًيا

مليار جنيه

حققت �إيرادات جمموعة �أ�سيك القاب�ضة زيادة �سنوية قدرها  %28خالل عام ،2014
يف �ضوء امل�ساهمة القوية من م�شروعات ت�صنيع الأ�سمنت ،وحتديدً ا �شركة �أ�سيك املنيا.
مشروعات إنتاج األسمنت

منو �إيرادات �شركة �أ�سيك للأ�سمنت مبعدل �سنوي  %71خالل عام 2014

ارتفعت �إيرادات �شركة �أ�سيك للأ�سمنت مبعدل �سنوي  %71خالل عام  ،2014بف�ضل
منو مبيعات �شركة �أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة بقرابة  %105مقارنة بنتائج عام ،2013
م�صحو ًبا بنمو مبيعات الأ�سمنت يف �ضوء امل�ساهمة القوية مل�شروع �أ�سيك املنيا .ور�صدت
ال�شركة كذلك ت�ضاعف الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك ب�أكرث من  3مرات مقارنة بعام .2013
وقد ت�أثرت �صناعة الأ�سمنت يف م�صر بنق�ص �إمدادات الوقود على مدار عام ،2014
حيث انخف�ضت معدالت �إنتاج الكلنكر �إىل  %64فقط من متو�سط الطاقة الت�شغيلية،
ولكن �شركة م�صر للأ�سمنت – قنا جنحت يف احلفاظ على معدالت الإنتاج بكامل
طاقتها الت�شغيلية نظ ًرا لنجاحها يف ت�أمني احتياجاتها من الوقود ،بالإ�ضافة �إىل �أداء
املبيعات القوي يف �ضوء احل�صة ال�سوقية القوية التي تتمتع بها ال�شركة.
وجنح م�صنع �أ�سيك املنيا يف الو�صول مبعدالت الإنتاج �إىل حوايل  %90من طاقته
الت�شغيلية ،رغم نق�ص �إمدادات الوقود وتكرار انقطاع التيار الكهربائي على مدار عام
 2014الذي ميثل العام الأول على انطالق ن�شاطه الإنتاجي.
ومن جهة �أخرى تراجعت احل�صة ال�سوقية مل�صنع �أ�سمنت التكامل يف ال�سودان �إىل
 %13فقط خالل عام ( 2014مقابل  %25عام  ،)2011ولكن جنح امل�صنع يف تنمية
ح�صته جمددًا  �إىل  %23خالل �شهر دي�سمرب لي�ستعيد بذلك املركز الثاين يف ال�سوق
ال�سوداين .وقد ا�ستفادت ال�شركة كث ًريا – �ش�أنها �ش�أن جميع امل�شروعات ال�صناعية –
من هبوط �سعر النفط عامل ًيا حيث بد�أت احلكومة ال�سودانية ا�سترياد وتوريد الوقود
�إىل م�صانع الأ�سمنت دون انقطاع منذ دي�سمرب  .2014و�صاحب ذلك زيادة �أ�سعار
البيع بن�سبة  %50لتعوي�ض انخفا�ض معدالت الإنتاج نتيجة ارتفاع الت�ضخم ونق�ص 
�إمدادات الوقود �إىل حد االنقطاع املتكرر خالل ال�سنوات املا�ضية

إجمالي مبيعات األسمنت | أسيك المنيا

1.9

0.4

10.2

1.1

إجمالي مبيعات األسمنت | مصر لألسمنت  -قنا

2.0

مليون طن
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األغذية

مجموعة جذور

مبيعات الرشيدي الميزان

مبيعات مزارع دينا

ألف طن

ألف طن (حليب خام)

25,2

قطيع مزارع دينا*
تعد مزارع دينا �أكرب مزارع الألبان التابعة للقطاع اخلا�ص امل�صري حيث تربو
م�ساحتها على � 10أالف فدان ( 40مليون مرت مربع) ،وهي �أكرب منتج للحليب اخلام
يف م�صر بطاقة �إنتاجية بلغت � 64ألف طن خالل عام  .2014ومتتلك ال�شركة قطيع
�أبقار يتجاوز � 16ألف ر�أ�س ،منها  7.403بقرة ُع�شر ،كما متتلك � ً
أر�ضا م�ساحتها 6
�آالف فدان خم�ص�صة لزراعة املحا�صيل الزراعية والنباتات الب�ستانية.
تقوم ال�شركة اال�ستثمارية ملنتجات الألبان بت�سويق منتجات الألبان ملزارع دينا
منذ ن�ش�أتها يف عام  ،2010عل ًما ب�أن ال�شركة متكنت من احتالل �صدارة �سوق الألبان
خالل فرتة وجيزة ال تتعدى �سنة واحدة بعد ن�ش�أتها .ومت �إجراء تو�سعات ملحوظة
ب�سل�سلة �سوبر ماركت مزارع دينا لت�ضم  15منفذ بيع خالل عام  ،2014وبلغ �إجمايل
�إيراداتها  127.4مليون جنيه.
ويت�ضمن قطاع الأغذية اال�ستهالكية �شركة الر�شيدي امليزان الرائدة يف �إنتاج
احلالوة والطحينة يف م�صر بح�صة �سوقية ن�سبتها  %59و %68على التوايل ،وكذلك
املركز الثالث يف �سوق املربى بح�صة �سوقية  .%15كما تت�ضمن ا�ستثمارات جمموعة
جذور يف هذا املجال �شركة امل�شرف التي تعد الآن �أكرب منتج للحالوة الطحينية
يف ال�سودان بعد جناح التجديدات ال�شاملة التي �أجرتها جمموعة جذور ،بالإ�ضافة
�إىل �شركة �إجنوي الرائدة يف �صناعة الألبان والع�صائر مب�صر وكذلك �شركة جبنة
امل�صريني الرائجة بال�سوق امل�صرية.

وتقوم ال�شركة العربية للخدمات والتجارة ب�إدارة �سل�سلة �سوبر ماركت مزارع
دينا .وحققت ال�شركة �أدا ًء مذه ًال خالل عام  2014حيث ارتفعت الإيرادات مبعدل
�سنوي  .%27وارتفع عدد الفروع ب�سل�سلة �سوبر ماركت مزارع دينا من  7فروع فقط
فرعا بنهاية عام  2014تبلغ م�ساحتها الإجمالية  5215مرت
يف عام � 2013إىل ً 15
مربع ،وهي زيادة �سنوية بن�سبة  .%134وبلغ متو�سط املبيعات لكل مرت مربع 4112
جنيه �شهر ًيا بزيادة  %10عن  3743جنيه خالل عام .2013
وقد قامت �شركة القلعة بتكليف املجموعة املالية هريمي�س بدرا�سة وتقييم فر�ص 
التخارج من م�شروعات مزارع دينا والر�شيدي امليزان ،وتعمل ال�شركة بالتوازي على
بيع م�شروعات �إجنوي وامل�صريني ،عل ًما ب�أن �شركة القلعة تنوي االحتفاظ ب�سل�سلة
حمالت ال�سوبرماركت اململوكة حال ًيا ملزارع دينا.
Consolidated Gozour Revenues

مؤشر نمو اإليرادات | مجموعة جذور
1,008.1

1,025.7

منو الأرباح الت�شغيلية ملجموعة جذور مبعدل �سنوي  %26خالل عام 2014

بقرة

فروع التجزئة ومساحتها اإلجمالية

15
5,2

فرعا
ً

ألف متر مربع

مبيعات االستثمارية لمنتجات األلبان

11,1

ألف طن
متوسط المبيعات الشهرية

4,112

جنيه  /متر مربع

*  ت�شمل  7403بقرة ُع�شر.
(مليون جنيه)

اإلدارة التنفيذية:
أحمد الرشيدي

الرئيس التنفيذي | الرشيدي الميزان

تطور أنشطة الشركة
ت�أثرت �إيرادات الر�شيدي امليزان خالل عام  2014بارتفاع �أ�سعار ال�سم�سم ،غري
�أن ا�سرتاتيجية الت�سويق التي تتبناها الإدارة �أثمرت عن تنمية مبيعات ال�شركة
خالل الربع الأخري ،و�أدى ذلك �إىل منو الإيرادات والأرباح الت�شغيلية مبعدل %18
و %61على التوايل مقابل الربع ال�سابق.
توا�صل مزارع دينا تنفيذ خطط النمو ،حيث قامت بافتتاح حمطة �ألبان جديدة
بطاقة ا�ستيعابية  1167بقرة ف�ض ًال عن توظيف �أنظمة التربيد والتغذية املتطورة.
ً
ا ملحوظا خالل الفرتة املا�ضية،
وحققت ال�شركة اال�ستثمارية ملنتجات الألبان من ًو
حيث تقوم ال�شركة بت�سويق احلليب الذي تنتجه مزارع دينا حتت عالمتها الأكرث
رواجا بال�سوق املحلي .وارتفعت احل�صة ال�سوقية لل�شركة �إىل  %76خالل الربع
ً
الأخري من عام  2014مقابل  %73خالل الربع ال�سابق ،فيما يعك�س جهود ال�شركة
لطرح منتجات جديدة تنا�سب جميع فئات املجتمع.

16,310

64,1

د /محمد واعر

العضو المنتدب | مزارع دينا | األلبان

2014

2013

تامر حسن

العضو المنتدب | مزارع دينا | اإلنتاج الزراعي

جورج فؤاد

إجمالي اإليرادات

1.0

مليار جنيه

المدير العام | الشركة العربية للخدمات
والتجارة

ملكية شركة القلعة:

%43.10

النطاق الجغرافي:
مصر | السودان
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القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

حقول القمح المملوكة لشركة سابينا بوالية
النيل األبيض في السودان

األغذية

شركة وفرة

�شركة وفرة هي ال�شركة اال�ستثمارية التابعة للقلعة يف قطاع الإنتاج الزراعي
بال�سودان وجنوب ال�سودان .ومتتلك وفرة عقود انتفاع لأكرث من � 500ألف فدان
من خالل �شركتيها التابعتني� ،سابينا (� 324ألف فدان يف ال�سودان) ،وكونكورد
(� 250ألف فدان يف جنوب ال�سودان) .وتعمل وفرة على �إقامة امل�شروعات الزراعية
ال�ضخمة لتوفري املحا�صيل النقدية يف ال�سوق املحلي ،ومنها حبوب ال�سورجام،
والذرة ،وعباد ال�شم�س ،والأرز وغريها من احلبوب والبقوليات.
وقامت �شركة �سابينا خالل عام  2012ب�إمتام التجديدات ال�شاملة لقنوات الري
البالغ طولها  200كم بهدف ت�أمني �إمدادات املياه لأرا�ضي ال�شركة ،ف�ضلاً عن ري
� 13ألف فدان مملوكة للمزارعني املحليني .كما انتهت �سابينا من تر�سيم حدود
�أرا�ضيها الزراعية التي متتد على  م�ساحة � 324ألف فدان وف ًقا للخرائط املعتمدة
�سع ًيا للحفاظ على حقوق وم�صالح جميع الأطراف ذات العالقة.

تعتزم �شركة �سابينا �إن�شاء مزرعة جتريبية خالل عام  2015بهدف تقييم
واظهار الطاقة الإنتاجية للرتبة .و�ستقوم ال�شركة خالل �شهر يونيو بزراعة ق�صب
ال�سكر وال�سم�سم وفول ال�صويا وعباد ال�شم�س ،على �أن يتم زراعة كل حم�صول
على م�ساحة  20فدان ،بالإ�ضافة �إىل زراعة بنجر ال�سكر والرب�سيم احلجازي
خالل نوفمرب .2015
قامت �شركة القلعة بتخ�صي�ص � 120ألف دوالر ل�شركة �سابينا من �أجل توفري مياه
الري للمزارعني املحليني خالل �أ�شهر ال�صيف.

تطور أنشطة الشركة
قامت �شركة �سابينا بوقف الن�شاط م�ؤقتا بعد مو�سم ح�صاد  2013لإجراء
درا�سات الرتبة بغر�ض زيادة الإنتاجية حيث قامت بالتعاقد مع �شركة  KETSالدولية
لإجراء درا�سة اجلدوى للم�شروع و�إعداد تقرير �شامل عن حتليل الرتبة ،ومت �إعداد
التقرير بالتعاون مع معهد بحوث الأرا�ضى واملياه يف يوليو  .2014وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سات عدم وجود عيوب يف الرتبة مع �إمكانية احتواء �أي قيود �إن وجدت.
وقد قامت �شركة �سابينا بدعوة �أبرز امل�ؤ�س�سات اال�ست�شارية لإجراء درا�سات
اجلدوى البنكية والت�صديق على نتائج درا�سات اجلدوى التي مت الإنتهاء منها،
حيث قامت اثنتان من امل�ؤ�س�سات اال�ست�شارية باململكة املتحدة وفرن�سا بزيارة �أر�ض
امل�شروع وتقدمي العرو�ض الفنية واملالية اخلا�صة به ،وجاري حال ًيا درا�سة وتقييم
هذه العرو�ض.

أراضي شركة سابينا

324,000
فدان في السودان

اإلدارة التنفيذية:
حسن مختار

أراضي شركة سابينا

250,000

العضو المنتدب | شركة سابينا

شريف إبراهيم

رئيس القطاع المالي | شركة سابينا

بيتر شورز

العضو المنتدب | شركة كونكورد

فدان في جنوب السودان
ملكية شركة القلعة:

%100

النطاق الجغرافي:
السودان | جنوب السودان
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النقل والدعم اللوجيستي

شركة نايل لوجيستيكس
الونش العائم بميناء
اإلسكندرية ،شركة
نايل لوجيستيكس

تعمل �شركة نايل لوجي�ستيك�س  على توظيف املميزات التناف�سية الفريدة لنهر
النيل ،بغر�ض �إقامة �أكرب �شبكة متكاملة من م�شروعات النقل النهري – املوفرة
يف ا�ستهالك الوقود – وتقدمي خدمات الدعم اللوجي�ستي و�إدارة املوانئ
النهرية خلدمة العمالء من �شركات اال�سترياد والت�صدير وغريهم من �أ�صحاب
امل�شروعات الزراعية وال�صناعية يف م�صر وال�سودان وجنوب ال�سودان.
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 ،و�شركة كري مارين ،و�شركة �أ�سطول للنقل الربي.
وقد جنحت �شركة نايل لوجي�ستيك�س  يف جذب ا�ستثمارات ر�أ�سمالية قدرها
 134مليون دوالر حتى الآن لدعم عملياتها يف م�صر وال�سودان وجنوب ال�سودان،
وقامت �شركة القلعة بت�أمني ا�ستثمارات �إ�ضافية بقيمة  150مليون دوالر من
م�ؤ�س�سة �أوبيك الأمريكية ت�شمل  15مليون دوالر خم�ص�صة للم�شروعات امل�صرية
من خالل ال�شركة الوطنية القاب�ضة لو�سائل النقل.
�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
توفري �أن�شطة التحميل والتفريغ باملوانئ البحرية با�ستخدام الأونا�ش العائمة،
وكذلك 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 ،وحتديدً ا  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.
ومتتلك ال�شركة � ً
أي�ضا ح�صة ن�سبتها  %28يف �شركة �أ�سطول للنقل الربي
املتخ�ص�صة يف توفري خدمات الدعم اللوجي�ستي التي تتكامل مع م�شروعات
النقل النهري.

تطور أنشطة الشركة

منو �إيرادات �شركة نايل لوجي�ستيك�س ب�صورة ملحوظة يف �ضوء التو�سع
بخدمات املوانئ البحرية

ارتفعت �إيرادات �شركة نايل لوجي�ستيك�س  مبعدل �سنوي  %134خالل عام ،2014
فيما يعك�س الأداء املتميز لأن�شطة التحميل والتفريغ با�ستخدام الون�ش العائم يف
ميناء الإ�سكندرية ،حيث ارتفع حجم الب�ضائع املتداولة بنحو � 5أ�ضعاف ليبلغ 958
�ألف طن خالل عام  ،2014مقابل � 175ألف طن خالل العام ال�سابق ،وذلك رغم
انخفا�ض حجم الب�ضائع املتداولة مبعدل  %48خالل الربع الأخري مقارنة بالربع
ال�سابق نظ ًرا لت�أخر و�صول ال�شحنات نتيجة �سوء الأحوال اجلوية.
ور�صدت ال�شركة خالل عام 2014طفرة ملحوظة بن�شاط نقل احلاويات بني
مينائي بور�سعيد و�شرق التفريعة ،مرو ًرا  بقناة اخلدمات املالحية التابعة لقناة
ال�سوي�س ،حيث ارتفع عدد احلاويات املنقولة �إىل حوايل � 20ألف حاوية منطية.
وحققت ال�شركة خالل �شهر �أغ�سط�س  زيادة قيا�سية بعدد الرحالت بني مينائي
بور�سعيد و�شرق التفريعة لتبلغ  15رحلة ،يف حني �أثمرت �إجراءات تعزيز الكفاءة
الت�شغيلية عن م�ضاعفة متو�سط عدد احلاويات املنقولة بكل رحلة مقارنة ب�شهري
مايو ويونيو لتبلغ حوايل  247حاوية يف كل رحلة خالل �أغ�سط�س� ،أو ما يعادل 3704
حاوية �شهر ًيا.
و�أدت هذه التطورات �إىل تراجع ملحوظ باخل�سائر الت�شغيلية قبل خ�صم
ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك ،حيث بلغت  10.7مليون جنيه فقط
خالل عام  2014مقابل  93مليون جنيه خالل العام ال�سابق .وتتوقع الإدارة �أن
ي�ستمر حت�سن الأداء املايل لل�شركة خالل الفرتة القادمة يف �ضوء (�أ) بدء مزاولة
�أن�شطة ال�شركة مبيناء الأدبية خالل الربع الثاين من عام ( ،2015ب) ت�شغيل الون�ش 
العائم الثاين مبيناء الإ�سكندرية مما ي�سمح بتنمية قاعدة العمالء وحجم الب�ضائع
املتداولة( ،ج) ت�شغيل اثنني من البارجات البالغ طولها  100مرت يف بور�سعيد لتلبية
االلتزامات التعاقدية مع العمالء اجلدد ،عل ًما ب�أنه مت بالفعل ت�شغيل �أحدهما خالل
الربع الأول من عام .2015

مؤشر نمو اإليرادات | نايل لوجيستيكس
60.4
25.8

2014

2013
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958
ألف طن

عدد الحاويات المنقولة

19,977
حاوية نمطية

اإلدارة التنفيذية:
اللواء ماجد فرج

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية
القابضة لوسائل النقل

ملكية شركة القلعة:

Consolidated Nile Logistics Revenues

(مليون جنيه)

نشاط التحميل والتفريغ | حجم البضائع
المنقولة

%62.0

إجمالي اإليرادات

60.4

مليون جنيه

النطاق الجغرافي:
مصر | السودان | جنوب السودان
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أحد قطارات سكك حديد ريفت فالي في كينيا

النقل والدعم اللوجيستي

شركة أفريكا ريل وايز
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 كينيا
�صاحبة امتياز ح�صري مدته ً 25
و�أوغندا التي تربط بني ميناء مومبا�سا على املحيط الهندي بكينيا والعا�صمة الأوغندية
كامباال بطول  2.352كم ،وذلك مرور ًا باملناطق الداخلية يف كل من كينيا و�أوغندا.
قامت �شركة �أفريكا ريل وايز يف الن�صف الأول من عام  2014ب�شراء ح�صة �إ�ضافية
قدرها  %34من �أ�سهم �شركة ريفت فايل من �شركة تران�سن�شوري املدرجة ببور�صة
نريوبي واملتخ�ص�صة يف م�شروعات البنية التحتية ،حيث بلغت ح�صة �شركة �أفريكا
ريل وايز ب�شركة ريفت فايل  ،%85ويعك�س ذلك التزام ال�شركة مبوا�صلة تطوير خط
ال�سكة احلديد احليوي ،عل ًما ب�أن �شركة القلعة بد�أت منذ �أربع �سنوات تنفيذ برنامج
�إعادة الت�أهيل املخطط تنفيذه على ثالث مراحل بتكلفة ا�ستثمارية  305مليون دوالر
�أمريكي وذلك بالتن�سيق مع الإدارة التنفيذية ل�شركة ريفت فايل وكذلك ال�شركاء
املحليني بامل�شروع  .فعلى مدار � 48شه ًرا منذ انطالق برنامج �إعادة الت�أهيل قامت
ال�شركة باال�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  2000موظف.
وقد انتهت ريفت فايل من جتديد الأجزاء املتهالكة بخط ال�سكك احلديد الذي
يربط بني مومبا�سا ونريوبي يف كينيا ،وقامت كذلك ب�إعادة ت�أهيل وافتتاح اخلط
املمتد بطول  500كم بني تورورو وجولو يف �شمال �أوغندا بعد توقف دام قرابة 20
عاما .وقامت ال�شركة بتوظيف تقنيات املتابعة عرب القمر ال�صناعي و�أنظمة الر�صد
ً
املبا�شر بجميع القطارات مما �أدى �إىل ت�سريع حركة القطارات بني نريوبي وميناء
مومبا�سا مبعدل � 6ساعات.

تطور أنشطة الشركة

�إيرادات �أفريكا ريل وايز ترتفع مبعدل �سنوي  %14خالل عام 2014

ارتفعت �إيرادات �شركة �سكك حديد ريفت فايل مبعدل �سنوي  %14خالل عام ،2014
وهو ما يعك�س منو �أعمال ال�شركة مبعدل �سنوي  %13لريتفع حجم ال�شحنات املنقولة
(� )Net Ton Kilometersإىل  1334مليون طن  /كم خالل عام .2014
ا�ستلمت �شركة �أفريكا ريل وايز خالل �شهر دي�سمري  6قاطرات جديدة من �أ�صل
 20قاطرة مت التعاقد على �شرائها من ال�شركة الأمريكية � GEضمن خطة ريفت فايل
مل�ضاعفة �أ�سطول القاطرات ،عل ًما ب�أن القاطرات اجلديدة تعد الأوىل من نوعها
التي تدخل �أ�سواق �شرق �أفريقيا منذ عام  .1987وتعتزم ال�شركة ا�ستالم القاطرات
املتبقية والبالغ عددها  14قاطرة على دفعات ،على �أن ت�صل الدفعة الأخرية يف
منت�صف يونيو  .2015وتتوقع ال�شركة �أن تت�ضاعف قدرة النقل يف ذلك التوقيت
مقارنة ب�شهر يونيو  2014و�أن ينعك�س  ذلك يف زيادة �إيرادات ريفت فايل خالل
املرحلة املقبلة.
ويف �سياق �آخر جنحت ريفت فايل خالل دي�سمرب  2014يف تلبية �أهداف االتفاقية
املربمة مع احلكومة الكينية ملدة � 21شه ًرا تنتهي يف مار�س ( 2015تنفيذ �أهداف
االتفاق قبل ثالثة �أ�شهر من املوعد النهائي).
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عدة عوامل �أدت �إىل انخفا�ض معدل الإيرادات لكل طن
 /كم ،ومن بني تلك العوامل زيادة حجم ال�شحنات املنقولة – الأمر الذي يتطلب
تخفي�ض �أ�سعار النقل – وكذلك احتدام املناف�سة مع �شاحنات النقل الربي على
خلفية تراجع �أ�سعار الوقود.

Consolidated Africa Railways Revenues

مؤشر نمو اإليرادات | أفريكا ريل وايز
84.2

73.9

(مليون دوالر)

اإلدارة التنفيذية:
حجم الحموالت المنقولة بالصافي

1.3

مليار طن  /كم
2014

84.2

مليون دوالر
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كارلوس أندراد

الرئيس التنفيذي | سكك حديد ريفت فالي

ملكية شركة القلعة:

%29.7

2013

إجمالي اإليرادات

تايتس نايكوني

رئيس مجلس اإلدارة | سكك حديد ريفت فالي

معدل اإليرادات لكل طن  /كم

5.95

سنت لكل طن  /كم

النطاق الجغرافي:
كينيا | أوغندا
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خدمات وأنشطة شركة أسكوم تغطي أكثر من
 %40من صناعة األسمنت بالسوق المصرية

التعدين

شركة أسكوم
جنحت �شركة �أ�سكوم يف التحول من �إحدى ال�شركات اخلدمية ال�صغرية يف قطاع
مواد البناء �إىل �شركة قاب�ضة تتحكم يف عدد من االمتيازات املنتجة لرمال 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.
المعادن 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
–  402كم مربع � /أويرو جودير –  1000كم مربع) ،وامتياز �آخر يف ال�سودان ال 
يف�صله عن امتياز �أ�سو�سا �إال احلدود الدولية (النيل الأزرق –  3000كم مربع)،
فيما يعك�س ثقة ال�شركة يف فر�ص حتقيق اكت�شاف واعد بتلك املنطقة .وقد �أ�صدرت
ال�شركة م�ؤخ ًرا تقرير تف�صيلي عن تقديرات املوارد املعدنية (يف االمتيازات الإثيوبية)
وت�شري تقديرات التقرير �إىل و�صول �إجمايل احتياطي الذهب بتلك االمتيازات �إىل
�أكرث من  1.7مليون �أوقية ،عل ًما ب�أن ال�شركة تقوم حال ًيا ب�إجراء درا�سات اجلدوى
الأولية بهدف ت�صنيفها �ضمن احتياطي املوارد املتاحة.
الخامات الصناعية
قامت ال�شركة ب�إن�شاء م�صنع جديد لإنتاج كربونات الكال�سيوم يف عام  ،2009على
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 كذلك برتكيب الطاحونة الرطبة بتكلفة ا�ستثمارية  7.3مليون دوالر،
ونتج عن ذلك م�ضاعفة قدرة الطحن لتبلغ � 240ألف طن �سنو ًيا .وتقوم ال�شركة
بت�صدير �إنتاجها �إىل �أ�سواق �آ�سيا واخلليج و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية.
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.
إدارة المحاجر
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.

تطور أنشطة الشركة

ارتفاع �إيرادات �أ�سكوم مبعدل  %21يقود منو الأرباح الت�شغيلية قبل
خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك خالل عام 2014

يعك�س التح�سن امللحوظ ب�إيرادات �شركة �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات
عددًا من التطورات الإيجابية خالل عام  ،2014و�أبرزها ت�شغيل امل�صنع بكامل طاقته
الإنتاجية م�صحو ًبا ب�إ�ضافة الطاحونة الرطبة وكذلك ت�صدير حوايل � 24ألف طن
من مادة كربونات الكال�سيوم .غري �أن هذا التح�سن مل ينعك�س على م�ستوى الأرباح
الت�شغيلية قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك يف ظل الزيادة الهائلة
مبيعات أسكوم لتصنيع الكربونات
والكيماويات

247,5
ألف طن

مبيعات نشاط إدارة المحاجر في مصر

32.3

طن ASCOM
Consolidated
 Revenuesمليون

اإلدارة التنفيذية:
فايز جريس

رئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب

مؤشر نمو اإليرادات | أسكوم
632.2

(مليون جنيه)

سامح نجيب

رئيس القطاع المالي

523.9

ملكية شركة القلعة:
2014

2013

إجمالي اإليرادات

632.2
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بامل�صروفات الت�شغيلية والتي ترجع جزئ ًيا �إىل زيادة �أ�سعار الكهرباء والوقود نظ ًرا 
لتقليل الدعم خالل الن�صف الثاين من عام .2014
وتعد �شركة �أ�سكوم واحدة من كربى ال�شركات املتخ�ص�صة يف خدمات و�أن�شطة �إدارة
املحاجر ،وهي كذلك من كبار موردي احلجر اجلريي واحل�صى وال�سيليكا واجلب�س 
وحتظى بح�صة �سوقية تتجاوز  %40من احتياجات �صناعة الأ�سمنت يف ال�سوق امل�صري.
وقد حت�سنت �أن�شطة �إدارة املحاجر خالل عام  2014يف �ضوء تكليف �شركة �أ�سكوم من
جانب القوات امل�سلحة امل�صرية بامل�شاركة يف �أعمال احلفر اجلاف مب�شروع تنمية حمور
قناة ال�سوي�س .وارتفعت كذلك �إيرادات �إدارة املحاجر يف ال�سودان واجلزائر مبعدل
�سنوي  %154لتبلغ  120.2مليون جنيه خالل عام .2014
يف جمال التعدين �أثمرت �أعمال احلفر واال�ستك�شاف يف امتياز غرب �أثيوبيا عن
حتقيق نتائج واعدة جدً ا حيث قامت ال�شركة ب�إ�صدار تقرير تقديرات الرثوة املعدنية
والذي ي�شري �إىل �إمكانية حتقيق اكت�شاف من الذهب يربو على  1.7مليون �أوقية
بواقع  1.5جرام للطن .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.

مليون جنيه

%39.2

النطاق الجغرافي:
الجزائر | مصر | السودان | أثيوبيا
| السعودية | سوريا | العراق |
اإلمارات | عمان

Q a l a a h o l d i n g s . CO M

61 .

القطاعات االستثمارية والشركات التابعة

شبكة فروع تنمية تتجاوز  100فرعً ا بمختلف
المحافظات المصرية

شركة تنمية

الرصيد الحالي

379.2
مليون جنيه

تقوم �شركة تنمية بتوفري القرو�ض والتمويل للم�شروعات متناهية ال�صغر وتلبية
احتياجات �شريحة وا�سعة من العمالء الذين ال يحظون بتغطية القطاع امل�صريف ،من
خالل توفري قرو�ض يتدرج حجمها من �ألف جنيه اىل � 30ألف جنيه.
وحتظى �شركة تنمية مبقومات منو هائلة مبقت�ضى م�ستجدات امل�شهد االقت�صادي يف
م�صر ،ومن املتوقع �أن 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.
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  .2009وو�صل
�إجمايل �إ�صدارات ال�شركة �إىل  2.3مليار جنيه يف �صورة قرو�ض ق�صرية الأجل ت�صل
مدتها �إىل � 12شه ًرا وذلك من خالل ما يقرب من � 380ألف عميل منذ ن�ش�أة ال�شركة،
بينما بلغ الر�صيد القائم لل�شركة  390مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام  2015مع
توقعات ارتفاعه �إىل  650مليون جنيه بنهاية هذا العام.
وقامت �شركة القلعة يف يوليو  2014باالكتتاب يف كامل �أ�سهم زيادة ر�أ�سمال �شركة
تنمية البالغ قيمتها  15مليون جنيه لت�صل بذلك ح�صة القلعة �إىل  %70مقابل %51
�ساب ًقا ،بينما تتوزع احل�صة املتبقية بني فريق �إدارة ال�شركة والبنك امل�صري اخلليجي.
فرعا جديدً ا ب�أنحاء اجلمهورية للتو�سع يف تقدمي الدعم
وتعتزم ال�شركة افتتاح ً 15
املايل والتمويلي ل�شريحة �أكرب من العمالء يف م�صر .كما تعمل ال�شركة � ً
أي�ضا على
تعظيم اال�ستفادة من �شبكة الفروع والنظم والعاملني من خالل تقدمي املزيد من
اخلدمات املالية والتمويلية للعمالء� ،إذ يتواجد ببع�ض فروعها خدمة حتويل الأموال
من خالل �أحد مقدمي هذه اخلدمة وكذلك خدمات �سداد الفواتري املختلفة وماكينات
ال�صراف الآيل ( )ATMبالإ�ضافة �إىل خدمات «�سوبر فوري».
وت�ستعد ال�شركة عالوة على ذلك لإطالق منتجات متويلية جديدة للم�شروعات
متناهية ال�صغر خالل عام  ،2015وذلك بالتعاون مع البنك امل�صري املتحد لتوفري
قرو�ض يرتاوح حجمها بني � 30ألف جنيه و� 100ألف جنيه ،عل ًما ب�أن البنك قد خ�ص�ص 
مبلغ  200مليون جنيه الطالق اخلدمة اجلديدة .وتعتزم ال�شركة كذلك �إطالق منظومة
«الت�أمني متناهي ال�صغر» يف ال�سوق امل�صرية بالتعاون مع �إحدى �شركات الت�أمني
الرائدة على ال�ساحة املحلية.

تطور أنشطة الشركة

�شركة تنمية تر�صد منو �صايف الربح ب�أكرث من �ستة �أ�ضعاف خالل عام 2014

ارتفعت �إيرادات �شركة تنمية مبعدل �سنوي  %39لتبلغ  92.1مليون جنيه خالل
عام  ،2014مقابل  66مليون جنيه خالل عام  .2013وبلغت �إيرادات ال�شركة 26.4
مليون جنيه خالل الربع الأخري منفردًا ،ويت�ضمن ذلك �صايف دخل الفائدة وكذلك
ر�سوم و�أتعاب الت�أمني .وميثل ذلك من ًوا مبعدل  %18مقابل  22.3مليون جنيه خالل
الربع ال�سابق.
ر�صدت �شركة تنمية منو �صايف الربح مبعدل  %545ليبلغ  32.6مليون جنيه خالل
عام  ،2014مقابل  5مليون جنيه فقط خالل العام ال�سابق .وبلغ �صايف �أرباح ال�شركة
 11مليون جنيه خالل الربع الأخري منفردًا ،وهو منو مبعدل  %72مقابل  6.4مليون
خالل الربع ال�سابق .وتعك�س  هذه امل�ستجدات حت�سن الكفاءة الت�شغيلية على مدار
ال�سنوات املا�ضية ،حيث قامت ال�شركة بتقليل عدد م�سئويل االئتمان واملوظفني
الإداريني بجميع الفروع �إىل جانب تنمية حمفظة القرو�ض ،و�أثمر ذلك عن انخفا�ض
ن�سبة امل�صروفات للدخل من  %81خالل عام � 2013إىل  %64يف عام  ،2014عل ًما ب�أن
م�صروفات ال�شركة تت�ضمن النفقات العامة واملخ�ص�صات وتكلفة الإهالك ،ويتم
ح�ساب الدخل بعد خ�صم تكلفة الإقرا�ض.
وقد قامت �شركة تنمية بتوفري قرو�ض بقيمة  180.6مليون جنيه خالل الربع
الأخري من عام  ،2014مقابل  154.3مليون جنيه خالل الربع ال�سابق ،وي�صل بذلك
�إجمايل القرو�ض املقدمة خالل عام � 2014إىل  623.3مليون جنيه ،بزيادة �سنوية
قدرها  .%36وبلغ الر�صيد القائم لل�شركة  379.2مليون جنيه يف نهاية عام 2014
فرعا يف الوقت احلايل،
بزيادة ن�سبتها  %33عن عام  .2013وت�ضم �شركة تنمية ً 100
وو�صل �إجمايل �إ�صدارات ال�شركة منذ عام � 2011إىل  1.6مليار جنيه يف �صورة
قرو�ض ق�صرية الأجل لنحو � 330ألف عميل.

32.6

مليون جنيه

عمالء نشطون

87,387
عميل

اإلدارة التنفيذية:
رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي

عمرو أبو العزم

نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي

مؤشر نمو اإليرادات | تنمية

(مليون جنيه)

ملكية شركة القلعة:

%70

32.6

مليون جنيه

5.0
2014
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623.3

عمرو أبوعيش

)Tanmeyah Net Income (in EGP mn

صافي الربح

القروض المقدمة خالل الفترة

2013

النطاق الجغرافي:
مصر
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مشروعات غير رئيسية

مشروعات غير رئيسية
جالس وركس
تتخ�ص�ص  �شركة جال�س  ورك�س  يف م�شروعات �صناعة الزجاج ب�أفريقيا
وال�شرق الأو�سط .وتركز ال�شركة على �إنتاج العبوات الزجاجية والزجاج
امل�سطح ،م�ستفيدة من وفرة املواد اخلام والعمالة و�إنخفا�ض تكاليف
الطاقة ب�شمال �أفريقيا.
متتلك �شركة جال�س  ورك�س  ح�صة قدرها  %31.8يف �شركة م�صر
ل�صناعة الزجاج (�ش.م.م) وهي واحدة من كربى �شركات �إنتاج وت�صدير
العبوات الزجاجية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وتقوم ال�شركة ب�إمداد ال�سوق املحلي والأ�سواق اخلارجية بالعبوات
الزجاجية والزجاج امل�سطح م�ستفيدة من قاعدتها ال�صناعية يف م�صر والتي
ت�ساهم يف ت�سهيل �أن�شطة الت�صدير مع و�ضع ال�شركة يف �صدارة املنتجني
وامل�صدرين للمنتجات الزجاجية باملنطقة.
الشركة المتحدة للمسابك
تعد ال�شركة املتحدة للم�سابك �إحدى ال�شركات اال�ستثمارية التابعة
ل�شركة القلعة يف جمال ت�صنيع م�ستلزمات الطحن وامل�سبوكات املعدنية.
وتقوم ال�شركة املتحدة للم�سابك بت�صنيع 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.

وت�ستحوذ �شركة م�صر ل�صناعة الزجاج على ح�صة  %35من �سوق العبوات
الزجاجية يف م�صر ،حيث متتلك من�ش�أة �صناعية يف م�سطرد بالقاهرة الكربى
تبلغ طاقتها الإنتاجية � 115ألف طن �سنو ًيا .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�صنع
ال�شركة املتحدة للزجاج (التابعة مل�صر ل�صناعة الزجاج) �سي�ؤدي �إىل زيادة
الطاقة الإنتاجية مبعدل � 200ألف طن �سنو ًيا عند افتتاحه غري �أن ال�شركة
ف�ضلت �إرجاء خطط التو�سع يف الوقت احلايل ،عل ًما ب�أن م�صنع العبوات
الزجاجية التابع لل�شركة يقوم حال ًيا بت�صنيع  170مليون �أمبول �سنو ًيا.
قامت �شركة جال�س  ورك�س  خالل عام  2014ببيع ح�صتها يف �شركة
�سفنك�س  للزجاج والتي متتلك م�صنع �سفنك�س  للزجاج امل�سطح مبدينة
ال�سادات على بعد  70كم �شمال القاهرة ،عل ًما ب�أن امل�صنع بد�أ الإنتاج يف
�أبريل  2010بطاقة �إنتاجية تبلغ � 220ألف طن �سنو ًيا.

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

جراندفيو
ت�أ�س�ست جمموعة جراندفيو القاب�ضة على يد �شركة القلعة وجمموعة من
ال�شركاء اال�ستثماريني بغر�ض اال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية املتميزة يف
قطاع ال�شركات املتو�سطة التي ال يتجاوز ر�أ�سمالها  40مليون دوالر �أمريكي يف
خمتلف �أنحاء ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وتركيزًا على ال�سوق امل�صري.
وتتنوع ا�ستثمارات جمموعة جراندفيو بني قطاعات عديدة منها
التعبئة والتغليف والطباعة والرعاية ال�صحية واملن�سوجات واملطاعم
واخلدمات البرتولية وت�صنيع مواد البناء ،عل ًما ب�أن �شركة �سفنك�س كابيتال
املتخ�ص�صة يف �إدارة اال�ستثمار املبا�شر تقوم ب�إدارة جميع عمليات ال�شركة.
يبلغ ر�أ�س املال املدفوع ملجموعة جراندفيو  95مليون دوالر �أمريكي .وقامت
جراندفيو حتى الآن با�ستثمار حوايل  %108من �إجمايل ر�ؤو�س الأموال املتفق
عليها يف م�شروعات ناجحة يف جماالت متنوعة وجذابة .وت�سجل التقييمات
الداخلية التي تقوم �شركة القلعة ب�إعدادها ب�صورة دورية ال�ستثمارات

جراندفيو �أن هناك زيادة ملحوظة يف قيمة هذه ال�شركات وامل�شروعات مقابل
تكلفة اال�ستحواذ الأولية.
و�أظهرت ا�ستثمارات جراندفيو مرونة عالية يف مواجهة تردي الأو�ضاع
االقت�صادية خالل عامي  2009و 2010وقت امتداد تداعيات الأزمة 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 ًرا من
املرونة ملواكبة التباط�ؤ االقت�صادي الراهن ،حيث قامت جراندفيو ب�إعادة
تقييم �أ�صولها وف ًقا للأو�ضاع ال�سوقية احلالية.

بنيان
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  6كم 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 م�شروعات عقارية
فاخرة ت�شمل القرية الذكية وكمباوند �أليجريا التابع مل�شروع
 SODIC/Solidare Westownوكذلك املدر�سة الربيطانية الدولية.
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تنوير
�شركة تنوير هي ال�شركة اال�ستثمارية التابعة ل�شركة القلعة يف قطاع
الن�شر والإعالم ،وت�ضم حتت مظلتها ثالثة كيانات تابعة وهم دار
ال�شروق للن�شر و�سل�سلة مكتبات ديوان والكاتب.
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.
قامت دار ال�شروق باال�شرتاك يف ت�أ�سي�س مكتب  Time Codeللإنتاج
والت�صوير الفني بالتعاون مع جمموعة من �أكف�أ املنتجني املنفذين .ويعمل

الشركة الوطنية للبترول
متتلك �شركة جولدن كري�سنت لال�ستثمارات املحدودة
 Golden Crescent Investments Ltdاثنني من ال�شركات العاملة يف
جمال ا�ستك�شاف و�إنتاج البرتول والغاز الطبيعي مبنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،هما ال�شركة الوطنية للبرتول م�صر املحدودة (NPC
 ،)Egyptوال�شركة 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 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

مكتب  Time Codeعلى �إنتاج املواد الإعالنية والربامج وامل�سل�سالت
التلفزيونية والأفالم الق�صرية.
�أما مكتبة ديوان ،فقد برزت ك�سل�سلة للمكتبات الرائدة يف م�صر
فرعا يف �أنحاء القاهرة
منذ افتتاحها يف عام  ،2002ومتتلك حالي ًا ً 13
والإ�سكندرية ،وتوا�صل تو�سعاتها ب�إبرام عقود امل�شاركة مع الكتّاب
والنا�شرين والعديد من املراكز الثقافية على امل�ستوى املحلي والإقليمي.
ومتتلك مكتبة ديوان كذلك حقوق التوزيع خلم�س  عالمات مو�سيقية
دولية ،وحقوق توزيع الإ�سطوانات املو�سيقية يف ال�سوق املحلي.

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
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.

وادي النيل للبترول المحدودة
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 مربع  9و11يف
و�سط ال�سودان ومربع  Aيف جمهورية جنوب ال�سودان.
تقع االمتيازات الثالثة   على م�ساحة  226.768كم 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  Sudapak Operatingبت�شغيل االمتيازات الثالثة
باعتبارها م�شروع م�شرتك يجمع املقاولني يف هذه االمتيازات لإدارة
امتيازات مربع  ،Aومربع  ،9ومربع  11نيابة عن م�ساهمي امل�شروع.

الشركة الوطنية إلنتاج الزيت  /رالي إنيرجي
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

ملخص قائمة الدخل المجمعة

جنيه م�صري

(جنيه مصري)

جنيه م�صري

2014

2013
(�إعادة التبويب)

6,452,708,727
()5,327,635,484
1,125,073,243

11,723,175
()9,658,300
2,064,875

9,913,660
211,086,112
1,346,073,015

102,451,433
()70,082,947
34,433,361

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

()1,165,984,771
()97,099,079
82,989,165

()226,798,212
()136,686,298
()329,051,149

فائدة م�صرفية مدينة
الأرباح (اخل�سائر) قبل خ�صم ال�ضرائب
ال�ضرائب
�صايف اخل�سائر من عمليات غري م�ستمرة
�صايف اخل�سائر من عمليات غري م�ستمرة (بعد خ�صم ال�ضرائب)
�صايف �أرباح (خ�سائر) الفرتة

()1,088,784,541
()1,005,795,376
()117,580,780
()1,123,376,156
()246,595,813
()1,369,971,969

()53,883,336
()382,934,485
70,380
()382,864,105
()2,005,924
()384,870,029

()879,593,450
()490,378,519
()1,369,971,969
()0.84

()374,655,290
()10,214,739
()384,870,029
()0.57

�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

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

يمكن تحميل نسخة من القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة في شكل ملف  PDFمن الموقع اإللكتروني لعالقات
المستثمرينir.qalaaholdings.com/ar :
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(جنيه مصري)

�أ�صول ثابتة (�صايف)
م�شروعات حتت التنفيذ (�صايف)
ا�ستثمارات عقارية
قرو�ض ل�شركات تابعة و�شقيقة
�أ�صول غري ملمو�سة (�صايف)
ال�شهرة (�صايف)
عمالء و�أوراق قب�ض
�أ�صول حيوية (�صايف)
�أ�صول �ضريبية م�ؤجلة
�أ�صول ا�ستثمارية وم�شتقات �أخرى
�إجمايل الأ�صول غري املتداولة

2014

2013
(�إعادة التبويب)

5,836,564,267
11,841,308,885
2,479,197,055
134,176,156
1,892,728,739
1,268,641,444
382,740,694
189,042,811
332,158,336
183,337,194
24,539,895,581

6,519,350,576
9,922,300,819
2,097,955,505
330,752,704
1,822,712,538
1,340,511,195
407,684,953
181,875,553
240,151,724
745,204,908
23,608,500,475

2,182,089,378
977,977,183
47,816,848
949,139,548
1,242,990,236
985,302,650
80,849,353
21,379,458
1,421,154,974
7,908,699,628
32,448,595,209

2,113,505,433
1,020,337,848
35,827,837
898,683,479
1,006,015,070
399,206,061
215,839,024
22,527,906
943,171,123
6,655,113,781
30,263,614,256

8,000,000,000
202,382,594
()4,695,705,965
()879,593,450
836,842,865
3,463,926,044
8,419,273,206
11,883,199,250

4,358,125,000
374,191,790
()3,290,126,407
()374,655,290
2,323,160,875
3,390,695,968
8,865,414,549
12,256,110,517

اقرتا�ض
التزامات طويلة الأجل
م�ستحق لأطراف ذات عالقة
التزامات �ضريبية م�ؤجلة
�إجمايل االلتزامات غري املتداولة

10,734,285,444
144,094,252
792,754,848
744,276,298
12,415,410,842

6,783,015,637
147,584,443
524,651,877
822,344,825
8,277,596,782

بنوك � -سحب على املك�شوف
قرو�ض ق�صرية الأجل
م�ستحق لأطراف ذات عالقة
�أوراق دفع
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�صات
التزامات حمتفظ بها لغر�ض البيع
م�صلحة ال�ضرائب
عقود ال�ضمانات املالية
�إجمايل االلتزامات املتداولة
�إجمايل االلتزامات
�إجمايل االلتزامات وحقوق امللكية

688,968,212
2,158,940,557
478,521,732
1,830,582,902
1,059,785,483
489,587,562
937,891,893
482,305,069
23,401,707
8,149,985,117
20,565,395,959
32,448,595,209

834,349,310
2,297,627,407
334,396,001
3,263,683,743
1,495,894,324
477,164,016
623,190,143
403,602,013
    9,729,906,957
18,007,503,739
30,263,614,256

النقدية وما يف حكمها
خمزون
ا�ستثمارات حتت التنفيذ
عمالء و�أوراق قب�ض
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحقات من �شركات تابعة و�شقيقة و�أطراف ذات عالقة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة يف الأرباح واخل�سائر
�أ�صول حيوية
�أ�صول حمتفظ بها لغر�ض البيع
�إجمايل الأ�صول املتداولة
الأ�صول
ر�أ�س املال امل�صدر
احتياطيات
خ�سائر حمتجزة
�أرباح (خ�سائر) الفرتة
�أر�صدة دائنة للم�ساهمني
�إجمايل حقوق امللكية املن�سوبة مل�ساهمي الأغلبية
حقوق الأقلية
�إجمايل حقوق امللكية
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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 الصفحة تركت فارغة عم ًدا

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

عمرو نامق
امل�ست�شار القانوين العام

طارق ح�سن
رئي�س ق�سم ال�شئون القانونية
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الطاقة

األسمنت

األغذية

النقل
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