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التقرير ال�سنوي لعام 2012

�أغلب ال�صور امل�ستخدمة يف هذا التقرير مت التقاطها على �أر�ض الواقع بامل�شروعات التابعة ،وهي متاحة لال�ستخدام الإعالمي .يرجى التوا�صل مع م�سئويل
ق�سم الت�سويق واالت�صاالت والهوية امل�ؤ�س�سية بال�شركة من خالل الأرقام املرفقة بالغالف اخللفي للتقرير.
�شركة القلعة (�ش.م.م ).ال تربطها �أية عالقة ب�شركة  Citadel LLCالتي يقع مقرها الرئي�سي يف مدينة �شيكاغو بوالية �إلينوي الأمريكية

منهج جديد
تو�صل العلم احلديث �إىل �أن ت�صنيع طن واحد من الورق يتطلب �إجراء
ّ
عملية حتويلية هائلة ،ن�ستهلك خاللها � 4أطنان من الأخ�شاب الطبيعية،
و 30مليون وحدة حرارية ،و 5882طن من ثاين �أك�سيد الكربون
املكافئ ،و 22219جالون من املياه ،و 1909رطل من املخلفات ال�صلبة.
ويف كلمات �أخرى ميكن القول �أن ت�صنيع ورقة واحدة (مقا�س  )A4من
�أوراق هذا التقرير الذي ن�ضعه بني �أيديكم ت�ستهلك ما يقرب من 10
لرتات من املياه.
قامت �رشكة القلعة با�ستحداث منهج جديد لإعداد هذا التقرير املتكامل
عن تطورات الأن�شطة اال�ستثمارية على مدار عام  ،2012والتعليق على
�إجنازات فريق العمل واجلهود الرامية �إىل دعم � 10رشكات ا�ستثمارية
ت�ضع على ر�أ�س �أولوياتها تلبية االحتياجات والتطلعات املختلفة لأكرث
من مليار مواطن من �أبناء القارة الأفريقية.
ويتميز هذا التقرير ب�سهولة وكفاءة ا�ستعرا�ض التطورات الت�شغيلية
بال�رشكة ،على م�ساحة �أكرث ً
حفاظا على البيئة بف�ضل �إنقا�ص حجم
التقرير مبا ي�صل �إىل ثلثي العام املا�ضي .وي�أتي ذلك بالتوازي مع
مرور العام الأول على اكت�ساب �رشكة القلعة ع�ضوية املنظمة الدولية
لال�ستثمار امل�ؤثر (.)GIIN
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وميكن االطالع على �رشح تف�صيلي للأداء املايل لل�رشكة من خالل تقرير
نتائج العام املايل  ،2012واحل�صول على ن�سخة �إلكرتونية كاملة من
القوائم املالية امل�ستقلة واملجمعة ،املتاحة للتحميل من خالل املوقع
الإلكرتوين .citadelcapital.com
وتتمنى ال�رشكة �أن ينال التقرير ال�سنوي لعام � 2012إعجابكم ،ونتطلع
للح�صول على مزيد من املقرتحات القيمة لتطوير التقارير ال�سنوية يف
ال�سنوات املقبلة.
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نبذة عامة عن �شركة القلعة

القلعة

ال�شركة اال�ستثمارية الرائدة ...

�رشكة القلعة هي ال�رشكة اال�ستثمارية الرائدة يف �أفريقيا وال�رشق الأو�سط .وتعمل القلعة
على �إقامة امل�رشوعات اال�ستثمارية يف خم�س قطاعات �إ�سرتاتيجية �سوف حتدد م�ستقبل
املنظومة االقت�صادية باملنطقة .تقوم م�رشوعات القلعة بت�شغيل ما يقرب من � 39ألف موظف
وعامل من خالل ع�رش �رشكات تابعة وغريها من اال�ستثمارات التي تهدف �إىل تو�صيل
احتياجات الطاقة �إىل الأفراد وامل�رشوعات التجارية ،وزراعة وت�صنيع املنتجات الغذائية
ال�صحية والآمنة ،وتقدمي حلول النقل التي تتميز بكفاءة ا�ستهالك الوقود واحلفاظ على
البيئة ،وحتقيق القيمة امل�ضافة للموارد الطبيعية ،وامل�ساهمة يف بناء وتطوير �شبكات البنية
الأ�سا�سية .وتتطلع �رشكة القلعة �إىل �إقامة املزيد من امل�رشوعات االبتكارية واال�ستثمارات
امل�ستدامة من �أجل خلق وتعظيم القيمة �إىل جميع الأطراف ذات ال�صلة.

 ...يف خم�س قطاعات �إ�سرتاتيجية ...
ترجع جذور �رشكة القلعة �إىل كونها �أكرب �رشكة ا�ستثمار مبا�رش يف �أفريقيا وال�رشق
الأو�سط ،حيث ن�ش�أت يف عام  2004بغر�ض تطوير امل�رشوعات واال�ستثمارات من �أجل
تلبية احتياجات �أكرث من  1.3مليار م�ستهلك يف �أنحاء  15دولة باملنطقة .تتمتع �رشكة القلعة
ب�شغف خا�ص لرواد الأعمال و�أ�صحاب الأفكار وامل�رشوعات االبتكارية ،وحتظى مبجموعة
من الأنظمة فائقة اجلودة التي تطورت على يد جمموعة من �أكف�أ خرباء التمويل حول العامل،
ف�ض ًال عن الدراية واخلربة الت�شغيلية الوا�سعة يف كافة املجاالت التي تغطيها ،وهي قطاعات
الطاقة ،والنقل ،والأغذية ،والتعدين ،والأ�سمنت.

� ...سوف تعيد ت�شكيل املنظومة االقت�صادية باملنطقة
�سوف تتحول قارة �أفريقيا ومنطقة ال�رشق الأو�سط �إىل �أكرب مركز للقوى العاملة حول
العامل يف غ�ضون عقود زمنية معدودة ،كما �أن الدول الع�رش الأ�رسع من ًوا حول العامل يوجد
بينها �سبع دول من قارة �أفريقيا التي تعد �سو ًقا ا�ستهالك ًيا عمال ًقا يتجاوز املليار ن�سمة.
ومن ثم تعمل �رشكة القلعة على بناء امل�رشوعات الناجحة يف خم�س قطاعات �إ�سرتاتيجية
من �أجل حتويل هذه امل�رشوعات �إىل كيانات �إقليمية �ضخمة وقادرة على قيادة وتوجيه
النمو االقت�صادي باملنطقة خالل ال�سنوات املقبلة ،من خالل توفري فر�ص العمل اجلديدة،
وامل�ساهمة يف زيادة كفاءة املنظومة االقت�صادية ب�صورة م�ستدامة ،مع تعزيز املركز
التناف�سي للمنطقة على اخلريطة العاملية.
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نبذة عامة عن �شركة القلعة

متتد ا�ستثمارات �شركة القلعة يف  15دولة حتظى ب�أ�سرع االقت�صادات من ًوا حول العامل
جيل جديد من �صناع القرار وال�سيا�سات

�أكرث من مليار م�ستهلك

تتميز �أ�سواق جمل�س التعاون اخلليجي بقوة املراكز املالية ال�سيادية،
ف�ض ًال عن موا�صلة الدعم املايل والت�رشيعي القوي من احلكومات
لتعزيز دور القطاع اخلا�ص يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية.

متثل �أ�سواق القارة الأفريقية ومنطقة ال�رشق الأو�سط كتلة
ا�ستهالكية �ضخمة تتجاوز مليار ن�سمة من ذوي الدراية
والتطلعات اجلديرة بالتلبية.

تون�س

العراق

قطر
الإمارات

م�صر

ليبيا

اجلزائر

ال�سعودية

ال�سودان

اثيوبيا

�أ�سواق �سريعة النمو

كينيا

15
حتتوي القارة الأفريقية على �سبعة
من بني االقت�صادات الع�رشة الأ�رسع
من ًوا حول العامل.

جنوب
ال�سودان
�أوغندا

 48مليار دوالر �أمريكي �سنو ًيا لتلبية
متطلبات قطاع البنية التحتية

ي�صل حجم الإنفاق على م�رشوعات البنية التحتية يف
الأ�سواق الأفريقية �إىل  45.3مليار دوالر �سنو ًيا بينما
تقدر االحتياجات الفعلية بحوايل  93.3مليار دوالر
�سنو ًيا ،عل ًما ب�أن قطاع الطاقة وحده ميثل  %80من
حجم الفجوة الراهنة.

تنزانيا

موزمبيق

على م�شارف التحول �إىل �أكرب مركز
للقوى العاملة حول العامل

ت�سري القارة الأفريقية نحو التحول �إىل �أكرب مركز للقوى
العاملة حول العام بحلول عام  – 2030و�سط تراجع
التعداد ال�سكاين بال�صني وا�ستقراره يف الهند.

دولــــــــــــــــــة

الطاقة
النقل
الأغذية
التعدين
الأ�سمنت
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قطاعات �إ�سرتاتيجية
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كلمة امل�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة

كلمة امل�ؤ�س�س ورئي�س
جمل�س الإدارة
�أثمرت خطوات �رشكة القلعة خالل العام املا�ضي عن خف�ض املخاطر اال�ستثمارية يف � 19رشكة تابعة ،وك�شف ال�ستار عن
خطة التحول الإ�سرتاتيجي نحو تطبيق منوذج ال�رشكات اال�ستثمارية ،مع الرتكيز على خم�س قطاعات حمورية تدعم قدرة
ال�رشكة على حتقيق �أف�ضل مردود اقت�صادي لل�سادة امل�ساهمني وال�رشكاء املحدودين.

ال يخفى على �أي متابع جيد �أن رياح اال�ضطرابات االقت�صادية ،والتقلبات ال�سيا�سية ،جاءت مبا ال ت�شتهي ال�سفن
خالل عام  .2012ولكن �رشكة القلعة جنحت يف امتالك زمام اخلروج من الأزمة ،م�ستفيد ًة من منهجها اال�ستباقي،
القائم على دعم اال�ستثمارات التابعة و�إر�ساء القواعد الالزمة لتحقيق النمو يف امل�ستقبل ،عرب التوظيف الأمثل
للمعطيات واالجتاهات االقت�صادية التي ت�أ�س�س عليها منوذج �أعمال ال�رشكة منذ ن�ش�أتها يف عام .2004
ركزت القلعة خالل عام  2012على خف�ض املخاطر اال�ستثمارية بامل�رشوعات حديثة الن�ش�أة .وقامت ب�ضخ
اال�ستثمارات التدريجية يف عدد من �رشكات املجموعة ،ويت�ضمن ذلك توظيف حزمة التمويل بقيمة  150مليون
دوالر �أمريكي ،التي قدمتها للقلعة م�ؤ�س�سة �أوبيك الأمريكية من �أجل ت�رسيع وترية النمو بعدد من امل�رشوعات
اال�ستثمارية التابعة.
ومل حتِ د �إدارة ال�رشكة عن تطبيق �سيا�سة تر�شيد النفقات يف �إطار التحول الإ�سرتاتيجي اجلاري تنفيذه بنموذج
الأعمال من �أجل حتويل القلعة �إىل �رشكة ا�ستثمارية ورفع ح�ص�صها يف ع�رش �رشكات تابعة موزعة على خم�س
قطاعات اقت�صادية جذابة.

خف�ض املخاطر الت�شغيلية

مثلت �سيا�سة خف�ض املخاطر �أبرز �أولويات �رشكة القلعة طوال عام  ،2012حيث �سعت ال�رشكة �إىل ت�شغيل
امل�رشوعات اجلديدة ،وتر�شيد �أوجه الإنفاق على كافة امل�ستويات ،ف�ض ًال عن �إدخال بع�ض التعديالت الإيجابية
على منوذج �أعمال ال�رشكة.

�أحمد هيكل

امل�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة

فقد بد�أت القلعة عام  2012بحزمة من امل�رشوعات غري املكتملة ،ت�ضمنت م�رشو ًعا عمالق ًا مل يكن قد ا�ستكمل
الإغالق املايل حتى مطلع العام ،وثالثة م�رشوعات كبرية ،و�أحد امل�رشوعات الأ�صغر حج ًما .وجنحت ال�رشكة
يف جتاوز املخاطر املحتملة باثنني من هذه امل�رشوعات خالل العام املا�ضي – �أحدهما م�رشوع ال�رشكة امل�رصية
ملمو�سا يدعم تطلعات
للتكرير الذي يعد �أكرب �صفقة من نوعها يف ال�سوق امل�رصي منذ عام  – 2007وحققت تقد ًما
ً
الإدارة �إىل ا�ستكمال امل�رشوعات الثالثة املتبقية على مدار عام .2013
و�أقدمت القلعة على مواكبة حتديات العام املا�ضي من خالل التوظيف الر�شيد لر�ؤو�س الأموال واخلربات
الب�رشية املتاحة لديها ،حيث �ساهم ذلك يف حتقيق �إجنازات ملحوظة بالعديد من اال�ستثمارات التابعة ،من بينها:
• حتقيق تقدم ملحوظ يف خطة �إعادة الهيكلة اجلاري تنفيذها ب�رشكة ريفت فايل (�صاحبة االمتياز احل�رصي
لإدارة وت�شغيل ال�شبكة القومية لل�سكك احلديدية يف كينيا و�أوغندا)؛
• توفري التمويل الالزم ال�سترياد  2400بقرة حالبة يف �إطار اخلطة التو�سعية مبزارع دينا (�أكرب �رشكة م�رصية
متخ�ص�صة يف �إنتاج احلليب الطازج) وا�ستالم الدفعة الأوىل التي بلغ عددها �ألف ر�أ�س من الأبقار الع�شار؛

� . 4شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2012

كلمة امل�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة
• بدء العمليات الت�صديرية ملواد البناء ال�صديقة للبيئة من �إنتاج م�صانع ال�صوف ال�صخري وال�صوف الزجاجي
التابعة ل�رشكة �أ�سكوم؛
• تنفيذ التو�سعات الت�شغيلية بن�شاط النقل النهري وزيادة �أ�سطول �رشكة نايل لوجي�ستيك�س بواقع  4بارجات
دافعتي؛
ووحدتي
مدفوعة جديدة
نْ
نْ
• افتتاح خط الإنتاج اجلديد مب�صنع كربونات الكال�سيوم �سع ًيا لتلبية الطلب العاملي.
وتكللت جهود ال�رشكة على مدار عام  2012بارتفاع �سعر ال�سهم ب�أكرث من  %65عن العام ال�سابق ،فيما يعك�س
قدر الثقة والدعم الذي ت�ستمده القلعة من ال�سادة حملة الأ�سهم و�أبرز امل�ؤ�س�سات الدولية وال�رشكاء املحدودين
يف امل�رشوعات اال�ستثمارية التابعة.
وجتدر الإ�شارة كذلك �إىل �أن الفرتة املا�ضية مل تخ ُل من التحديات ،وحتدي ًدا فيما يتعلق بخطط التخارج من
بع�ض امل�رشوعات اال�ستثمارية غري الرئي�سية ،غري �أن ال�رشكة ترتقب حت�سن الأو�ضاع الكلية باملنطقة ،وتلتزم
يف هذه الأثناء بالعمل على تنمية تلك ال�رشكات وزيادة جدواها اال�ستثمارية من �أجل تعظيم املردود االقت�صادي
للم�ساهمني وال�رشكاء اال�ستثماريني يف امل�ستقبل.

النظرة امل�ستقبلية لعام 2013

تقوم الإ�سرتاتيجية التي تنتهجها �رشكة القلعة منذ ن�ش�أتها يف عام  2004على بناء امل�رشوعات اال�ستثمارية
املوجهة خلدمة �أكرث من  1.3مليار م�ستهلك يف �أفريقيا وال�رشق الأو�سط ،وذلك يف بيئة تت�سم بارتفاع الأ�سعار
العاملية لل�سلع الأ�سا�سية ،واحلاجة امللحة لإ�صالح نظام دعم الطاقة يف م�رص ملا له من �سلبيات مل يعد ا�ستيعابها
ممكنًا حيث ميثل خُ م�س الإنفاق احلكومي مب�رص يف الوقت احلايل.

وعلى هذا الأ�سا�س ،تركزت اال�ستثمارات الرئي�سية التابعة ل�رشكة القلعة على م�رشوعات الطاقة والنقل والأغذية
والتعدين والأ�سمنت ،حيث تعد هذه امل�رشوعات الأكرث ا�ستفادة من حترير قطاع الطاقة ،ف�ض ًال عما تنطوي عليه
من مميزات �سعرية مدعومة برتاجع قيمة العملة املحلية وارتفاع الأ�سعار العاملية لل�سلع.
وقد �أثبتت توقعات �رشكة القلعة �صحتها من واقع التطورات الكلية التي طر�أت على امل�شهد االقت�صادي خالل
عام  ،2012حيث ا�ستفادت �رشكات املجموعة من عدة عوامل �أبرزها انخفا�ض قيمة اجلنيه امل�رصي ،وا�ستنزاف
احتياطي النقد الأجنبي ،وتفاقم عجز املوازنة العامة يف م�رص ،وتكرار �أزمة الكهرباء والوقود – وحتدي ًدا
ال�سوالر ،وهو ما نتوقع ا�ستمراره حتى نهاية العام اجلاري مامل ن�سارع باتخاذ الإجراءات الإ�صالحية احلا�سمة.
وتهدف ا�ستثمارات �رشكة القلعة �إىل �إنتاج ال�سلع الأ�سا�سية ،وتنمية الأن�شطة الت�صديرية ،وتوفري البدائل
العملية لال�سترياد ،مع حتقيق �أغلب الإيرادات بالعملة الأجنبية .وت�ستفيد هذه اال�ستثمارات من الأبعاد الإيجابية
ل�سيا�سة التحرير االقت�صادي ،والتي تتمثل يف دعم القدرة ال�سعرية ،وزيادة اجلدوى اال�ستثمارية مل�رشوعات
الطاقة والنقل ،بينما ت�ستفيد امل�رشوعات الت�صديرية من االنخفا�ض الراهن يف قيمة العملة املحلية.
وتعتزم �رشكة القلعة موا�صلة تقلي�ص املخاطر اال�ستثمارية من خالل ا�ستكمال م�رشوعات �رشكة م�رشق للبرتول
و�رشكة �أ�سيك اجلزائر ،بالتوازي مع �ضخ اال�ستثمارات اجلديدة تدريج ًيا ودعم التدفقات النقدية بامل�رشوعات
التي بد�أت الن�شاط.
ونرى �أن الو�ضع الراهن يطرح فر�صة ا�ستثنائية لتنمية املوارد الب�رشية وجذب املزيد من الكوادر املتميزة
ل�رشكة القلعة وجميع اال�ستثمارات التابعة ،نظ ًرا لت�شابه الأو�ضاع الراهنة مع فرتة الأزمة املالية العاملية خالل
عامي  2008و 2009والتي �أثبتت جدوى تدعيم ر�أ�س املال الب�رشي خالل الأوقات الع�صيبة.
ْ
وقد بد�أنا هذا التوجه فع ًال بتعيني ال�سيد حممد �شعيب ك�أول ع�ضو منتدب مل�رشوعات قطاع الطاقة باعتباره
�أحد اخلرباء امل�شهود لهم بالكفاءة ،والأ�ستاذة جويل فهمي امل�رصفية املخ�رضمة لت�شغل من�صب الع�ضو املنتدب
امل�سئول عن تن�سيق الديون والإ�رشاف على العالقات امل�رصفية ل�رشكة القلعة.
وتعمل �رشكة القلعة � ً
أي�ضا على ا�ستحداث جمموعة متكاملة من امل�ؤ�رشات التقييمية اخلا�صة بالقطاعات اخلم�س
التي تركز عليها ،وهو ما ي�ضمن متابعة الإدارة مل�ستجدات �أداء اال�ستثمارات التابعة �أو ًال ب�أول .كما تعتزم
ال�رشكة اختيار �أحد اخلرباء املتخ�ص�صني لت�صميم نظام متطور للحوافز والأجور من �أجل تقدمي العائد املنا�سب
الذي يتما�شى مع تطلعات املوظفني ،حيث ت�سعى ال�رشكة �إىل تزويد النظام بعدة معايري للتقييم ،ومنها انتهاج
�أف�ضل املمار�سات الدولية املتعارف عليها باملجاالت املختلفة ،وحتقيق معدالت النمو امل�ستهدفة بال�رشكات التابعة.
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كلمة امل�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة

امل�شروعات
اجلديدة

تطورات
عام 2012

اخلطوات
القادمة

ال�شركة امل�صرية للتكرير
(من�ش�أة تكرير متطورة با�ستثمارات تبلغ  3.7مليار دوالر)

تنفيذ الإغالق املايل يف يونيو  ،2012وا�ستكمال الأعمال
الهند�سية يف 2013

بدء الت�شغيل يف عام
2016

�شركة �أ�سيك املنيا
(م�صنع �أ�سمنت جديد بتكلفة ا�ستثمارية  360مليون
دوالر)

بد�أ �إنتاج الكلنكر يف يونيو 2013

بدء �إنتاج الأ�سمنت خالل
الربع الثالث من عام
2013

�شركة �أ�سيك اجلزائر للأ�سمنت
(م�صنع �أ�سمنت جديد بتكلفة ا�ستثمارية  410مليون دوالر)

ت�أمني الدعم احلكومي للم�رشوع ودرا�سة احللول
التمويلية املتاحة يف الوقت احلايل

الإغالق املايل خالل عام
2013

�شركة م�شرق
(حمطة م�ستودعات برتولية وخدمات متوين ال�سفن)

مت توقيع عقد امتياز ملدة  25عا ًما قابلة للتمديد 5
�سنوات �إ�ضافية لبناء م�رشوع تخزين وتداول املنتجات
البرتولية وخدمات الدعم اللوجي�ستي على قناة ال�سوي�س

حتت التنفيذ

فر�صا جذابة على خلفية ا�ستمرار اال�ضطرابات
ورجو ًعا �إىل امل�شهد اال�ستثماري ،نتوقع �أن تطرح الفرتة املقبلة ً
ال�سيا�سية وتراجع الدعم احلكومي للكثري من ال�سلع واخلدمات ،وذلك بالتوازي مع تعاظم دور القطاع اخلا�ص
يف �ضوء توقعاتنا با�ستمرار انخفا�ض قيمة اجلنيه امل�رصي واالرتفاع ال�شديد يف �أ�سعار الطاقة.
وتتطلع �رشكة القلعة �إىل موا�صلة خطط التخارج من اال�ستثمارات غري الرئي�سية ،وجذب ر�ؤو�س الأموال اجلديدة
ال�ستئناف برناجمها اال�ستثماري على مدار عام  ،2013اعتما ًدا على توقعات النمو القوية باملنطقة ،وحتدي ًدا يف
�أ�سواق �رشق �أفريقيا .وحتظى ال�رشكة بت�أييد امل�ساهمني وال�رشكاء املحدودين و�أع�ضاء جمل�س الإدارة لتنفيذ
خطط التخارج من اال�ستثمارات غري الرئي�سية مع اال�ستحواذ على ح�ص�ص الأغلبية يف ال�رشكات اال�ستثمارية
الرئي�سية البالغ عددها � 10رشكات.
ال�سادة امل�ساهمون ،لن يكون طريقنا مفرو�ش ًا بالورود ،ولكنه �سيكون ممه ًدا بالكثري من الفر�ص اال�ستثمارية
اجلذابة ،واملزيد من الق�ص�ص عن جناح �رشكة القلعة يف ثوبها اجلديد.

� . 6شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2012

38.703

موظف با�ستثمارات القلعة

يعملون على حتقيق هدف واحد بجميع امل�رشوعات التابعة ،وهو حتقيق املردود
اجلذاب لل�سادة امل�ساهمني و�أبناء املجتمعات املحيطة با�ستثمارات القلعة.
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التحول الإ�سرتاتيجي

التحول الإ�سرتاتيجي

تعتزم �رشكة القلعة تطوير منوذج الأعمال �سع ًيا لتحقيق �أف�ضل ا�ستفادة من مميزات االحتفاظ مبلكية اال�ستثمارات التابعة
لفرتة زمنية �أطول ،مع التخارج من امل�رشوعات غري الرئي�سية لزيادة الرتكيز على الأن�شطة واال�ستثمارات ذات املردود
االقت�صادي الوا�سع.
ويف عام  ،2012بد�أت ال�رشكة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية لتحويل القلعة �إىل منوذج ال�رشكات اال�ستثمارية ،حيث
ت�سعى القلعة �إىل بناء م�ستقبل �أف�ضل لأكرث من مليار مواطن من �أبناء القارة ال�سمراء ،عرب �ضخ اال�ستثمارات
طويلة الأجل يف م�رشوعات البنية التحتية واملوارد الطبيعية ،معتمد ًة يف ذلك على كونها ال�رشكة الرائدة يف جمال
اال�ستثمار املبا�رش من حيث حجم الأ�صول املدارة.
تعمل ال�رشكة بالتوازي على التخارج من امل�رشوعات غري الرئي�سية مقابل العائد املنا�سب يف غ�ضون � 3سنوات،
حتى يت�سنى لها الرتكيز على � 10رشكات ا�ستثمارية موزعة على  5قطاعات �إ�سرتاتيجية وهي الطاقة والنقل
والأغذية والتعدين والأ�سمنت .وتتطلع �رشكة القلعة �إىل �إعادة توظيف احل�صيلة الناجتة عن عمليات التخارج من
ال�رشكات غري الرئي�سية من �أجل دعم خطط النمو اخلا�صة بال�رشكات املقرر االحتفاظ مبلكيتها على املدى الطويل.

تتطلب الفر�ص اجلذابة
�إطا ًرا ا�ستثمار ًيا �أطول
من املتعارف عليه بني
�شركات اال�ستثمار
املبا�شر

يتيح منوذج ال�رشكات اال�ستثمارية متديد فرتة اال�ستثمار �إىل �أجل غري حمدد لال�ستفادة من تطور العوامل
االقت�صادية الكلية وتطور ال�سيا�سات يف حقبة ما بعد الربيع العربي ،عل ًما ب�أن ال�رشكات اال�ستثمارية
التابعة وامل�رشوعات الرئي�سية باتت �أكرث قدرة على اال�ستفادة من تطور العوامل االقت�صادية الكلية يف
فرتة ما بعد الثورة ،وحتدي ًدا التحرير املرتقب لقطاع الطاقة ،وارتفاع الأ�سعار العاملية لل�سلع الأ�سا�سية،
والطلب املتزايد على م�رشوعات البنية الأ�سا�سية ،والنمو ال�سكاين ال�رسيع.

تقرر �إرجاء جميع �صفقات التخارج �إىل �أجل غري م�سمى على خلفية �أحداث الثورة امل�رصية والتداعيات
االقت�صادية لفرتة الربيع العربي ،الأمر الذي يعني االحتفاظ مبلكية اال�ستثمارات لفرتة زمنية �أطول.
التحول املرتقب �سي�سمح بالتخارج لل�رشكاء اال�ستثماريني مع �ضمان قدرة القلعة على االحتفاظ
باال�ستثمارات التابعة لفرتة �أطول.

زيادة الرتكيز

تعر�ضت الإدارة �إىل الكثري من ال�ضغوطات ملواكبة اال�ضطرابات االجتماعية التي خيمت على �أنحاء
املنطقة خالل الفرتة املا�ضية .ومن املخطط �أن ي�ساهم التحول املرتقب يف م�ساعدة الإدارة على ح�سن
توظيف املوارد وزيادة الرتكيز على الإ�سرتاتيجيات اال�ستثمارية ذات املردود الوا�سع.

امتالك ح�ص�ص الأغلبية قد ت�صل �إىل  %100من �أ�سهم اال�ستثمارات التابعة ،وحتقيق التوازن بني
امل�رشوعات العاملة وامل�رشوعات حديثة الن�ش�أة ،يتيح ا�ستخدام العائدات النقدية املحققة من ال�رشكات
النا�ضجة لتمويل خطط النمو باال�ستثمارات حديثة الن�ش�أة – بالإ�ضافة �إىل خف�ض حاجة االعتماد على
التمويل اخلارجي.

حتقيق �أكرب ا�ستفادة
من �صفة �شركة القلعة
باعتبارها جهة مقر�ضة
ومالذ �أخري ل�ضخ اال�ستثمارات
يف ال�شركات التابعة
� . 8شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2012

�إرجاء عمليات
التخارج

زيادة كفاءة
ا�ستخدام التدفقات
املالية

لطاملا قامت �رشكة القلعة بتوفري القرو�ض �إىل ا�ستثمارات املجموعة ،ولطاملا مت اعتبارها املالذ الأخري
ل�ضخ اال�ستثمارات يف هذه امل�رشوعات� .سيتيح التحول املرتقب حتقيق �أف�ضل ا�ستفادة من كونها مالك
حل�صة الأغلبية يف هذه اال�ستثمارات.

التحول الإ�سرتاتيجي

امل�ستقبل

الفوائد

�شركة ا�ستثمار قاب�ضة

 5قطاعات ا�سرتاتيجية | متتلك �شركة القلعة ح�ص�ص �أغلبية ت�صل �إىل %100

الطاقة

زيادة ر�أ�س املال
ال�سوقي
تتوقع الإدارة �أن يرتفع ر�أ�س
املال ال�سوقي لل�رشكة ب�صورة
ملحوظة �أثناء تنفيذ التحول
املرتقب.

النقل
الأغذية
التعدين

�شركـات تابعة

الأ�سمنت

الآن

�شركة ا�ستثمار مبا�شر
� 19شركة تابعة تتحكم بها القلعة عرب ال�صناديق
القطاعية املتخ�ص�صة دون امتالك ح�ص�ص الأغلبية

القوائم املالية
املجمعة
النموذج اجلديد ي�ضمن �سهولة
تقييم �رشكة القلعة من جانب
املحللني وامل�ستثمرين.

تنمية امليزانية
جتميع النتائج �سيعمل على
تنمية امليزانية مما يفتح �آفاقاً
متويلية وا�ستثمارية جديدة
لل�رشكة.

�آليات التنفيذ
� 2صندوق ا�ستثمار مبا�شر
( %30تقري ًبا من ر�أ�س املال
الأويل)

اال�ستحواذ على ح�ص�ص
الأغلبية يف � 10رشكات
ا�ستثمارية موزعة على 5
قطاعات �إ�سرتاتيجية.

التخارج من اال�ستثمارات
غري الرئي�سية يف الوقت
املنا�سب ومقابل العائد
املنا�سب.

�شركة تابعة
دعم وتنمية امل�رشوعات
اال�ستثمارية التابعة يف
 5قطاعات ا�سرتاتيجية
مدعومة ب�أ�س�س الكلية
اجلذابة.
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الرتكيز اال�ستثماري
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 5قطاعات
�إ�سرتاتيجية

الرتكيز اال�ستثماري

تبني م�ستقبل منظومة البنية التحتية ،وحتقق مردو ًدا وا�س ًعا من
املوارد الطبيعية الوفرية ب�أنحاء املنطقة

الطاقة

تركز ا�ستثمارات القلعة على عدد من املجاالت احليوية ،وهي م�رشوعات التكرير
(ال�رشكة امل�رصية للتكرير) ،وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي (�رشكة
طاقة عربية) ،وتدوير املخلفات الزراعية واملدنية لإنتاج الوقود البديل (�رشكة
توازن) ،بالإ�ضافة �إىل تخزين وتداول املنتجات البرتولية (�رشكة م�رشق).

النقل

تعمل �رشكة نايل لوجي�ستيك�س على تطوير عمليات نقل الب�ضائع عرب توظيف املزايا
التناف�سية مل�رشوعات النقل النهري يف م�رص وال�سودان ،والتي تتفوق بجدارة على
�أن�شطة النقل الربي بال�شاحنات من حيث الكفاءة الت�شغيلية ومعايري الأداء البيئي.
وتقوم �رشكة �سكك حديد ريفت فايل بت�شغيل ال�شبكة القومية لل�سكك احلديدية يف
كينيا و�أوغندا ،حيث تعمل على حت�سني كفاءة امل�رشوعات ال�صناعية والزراعية
والتجارية عرب تطوير منظومة ال�سكك احلديدية ،وهو ما ينعك�س مبا�رشة يف خف�ض
�أ�سعار ال�سلع لل�رشائح اال�ستهالكية املختلفة.

الأغذية

تهدف ا�ستثمارات القلعة �إىل �إقامة امل�رشوعات الزراعية والغذائية لتغطية الطلب
املتزايد يف م�رص وال�سودان وجنوب ال�سودان ،وذلك من خالل م�رشوعات جمموعة
جذور و�رشكة وفرة التي تتخ�ص�ص يف �إنتاج احلليب الطازج ومنتجات الألبان
وال�سلع اال�ستهالكية واللحوم وخمتلف املحا�صيل الزراعية .وتعمل هذه ال�رشكات
اال�ستثمارية على ا�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية و�إقامة امل�رشوعات التجارية ،مع
مراعاة حتقيق املنفعة املبا�رشة لأبناء املجتمعات التي تعمل بها.

التعدين

تتخ�ص�ص �رشكة �أ�سكوم يف تقدمي خدمات �إدارة املحاجر ل�رشكات وم�صانع
الأ�سمنت يف ال�سوق امل�رصي .وميتد ن�شاط ال�رشكة �إىل �إنتاج كربونات الكال�سيوم
من �أجل تلبية الطلب العاملي املتنامي يف �أ�سواق الدهانات والبوليمر و�صناعة الورق،
بالإ�ضافة �إىل ت�صنيع مواد البناء �صديقة البيئة ملقابلة الطلب املحلي والعاملي.

الأ�سمنت

ت�سعى جمموعة �أ�سيك القاب�ضة �إىل امل�ساهمة يف تطوير �شبكات البنية التحتية يف
م�رص واجلزائر وال�سودان من خالل عدد من امل�رشوعات الإ�سرتاتيجية� ،أبرزها
�رشكة �أ�سيك للأ�سمنت �إىل تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية الإجمالية �إىل 10
مليون طن �سنو ًيا بحلول عام  ،2016وغريها من ال�رشكات ال�شقيقة املتخ�ص�صة يف
جمال املقاوالت املتكاملة.
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�أهم م�ستجدات عام 2012

يناير
2012

القلعة ترفع ح�صتها يف �شركة وفرة
ال�سودانية �إىل .%99.9

�أ�سيك للأ�سمنت تبد�أ �إن�شاء طاحونة
اخلامات اجلديدة بتكلفة  30مليون
دوالر �أمريكي يف م�صنع �أ�سمنت زهانة
باجلزائر ،بعد �إمتام التجديدات ال�شاملة
بامل�صنع.

مايو
2012

جال�س روك للمواد العازلة – �إحدى
�رشكات �أ�سكوم – تبد�أ �إنتاج ال�صوف
ال�صخري ال�صديق للبيئة من م�صنعها
اجلديد الذي بلغت تكلفته اال�ستثمارية 70
مليون دوالر �أمريكي.

�سبتمرب
2012

مزارع دينا – �أكرب مزارع القطاع
اخلا�ص يف م�رص – تنجح يف ت�أمني قر�ض
م�شرتك بقيمة  92مليون جم لتمويل
الأعمال املدنية و�رشاء املعدات والآالت
احلديثة وا�سترياد  2400ر�أ�س من
الأبقار من �أجل زيادة الطاقة الإنتاجية
من احلليب من � 60ألف �إىل � 80ألف طن
�سنو ًيا يف عام .2013

تعيني حممد �شعيب – خبري م�رشوعات
الطاقة والرئي�س ال�سابق لل�رشكة امل�رصية
للغازات الطبيعية «�إيجا�س» – يف من�صب
الع�ضو املنتدب لقطاع الطاقة.

�أبريل
2013

دي�سمرب
2012

مزارع دينا تت�سلم الدفعة الثانية
والأخرية من قطيع الأبقار امل�ستوردة من
�أجود �سالالت الأبقار الأمريكية ،والبالغ
عددها �ألف ر�أ�س من الأبقار الع�شار،
لي�صل عدد قطيع الأبقار بال�رشكة �إىل 15
�ألف بقرة حال ًيا منها � 9آالف بقرة حالبة.
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�أكتوبر
2012

نايل كارجو – �إحدى �رشكات نايل
لوجي�ستيك�س – تت�سلم  4بارجات
دافعتي،
ووحدتي
مدفوعة جديدة
نْ
نْ
لريتفع بذلك �أ�سطول ال�رشكة من بارجات
النقل النهري املوفرة يف ا�ستهالك الوقود
وال�صديقة للبيئة �إىل  45وحدة نهرية.

طاقة باور – �إحدى �رشكات طاقة
عربية – تبد�أ ت�شغيل حمطة توزيع
جديدة تعمل بطاقة  120ميجا فولت
�أمبري يف منطقة النبق يف جنوب �سيناء.

مايو
2013

يناير
2013

م�شرق للبرتول توقع عقد امتياز ملدة
 25عا ًما مع هيئة ميناء �رشق بور�سعيد
لبناء وت�شغيل �أول حمطة لتخزين وتداول
املنتجات البرتولية يف م�رص.

�إمتام الإغالق املايل بقيمة  3.7مليار
دوالر �أمريكي مل�رشوع ال�شركة امل�صرية
للتكرير ،وبدء �أعمال الإن�شاء ب�أحدث
معامل التكرير يف القاهر الكربى لتعوي�ض
النق�ص الراهن يف املنتجات البرتولية.

نوفمرب
2012

يونيو
2012

م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية حتتفل
بتقدمي املنحة رقم  100منذ ن�ش�أتها يف عام
.2007

�أهم م�ستجدات عام 2012
يوليو
2012

�شركة جال�س روك للمواد العازلة تبد�أ �إنتاج وت�سويق ال�صوف الزجاجي يف الأ�سواق املحلية والإقليمية والدولية.
طاقة عربية تبد�أ الت�شغيل التجاري لأول حمطة كهرباء م�ستقلة تابعة للقطاع اخلا�ص امل�رصي يف م�رشوعات
البرتوكيماويات.
�أ�سيك املنيا تبد�أ اختبارات الت�شغيل التجريبي مل�صنع الأ�سمنت اجلديد مبحافظة املنيا ،والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2
مليون طن �سنو ًيا.
�شركة �أ�سمنت التكامل ت�ستحوذ على  %100من حمطة بربر للطاقة الكهربائية ،يف خطوة تهدف �إىل حت�سني هيكل
امل�رصوفات بال�رشكة.

نايل كارجو – �إحدى �رشكات نايل
لوجي�ستيك�س املتخ�ص�صة يف م�رشوعات
النقل النهري والدعم اللوجي�ستي و�إدارة
املوانئ النهرية – تعلن عن تنفيذ �أول
عملية نقل �شحنات با�ستخدام الأونا�ش
العائمة متعددة الأغرا�ض التي تكلف
تركيبها يف ميناء الإ�سكندرية  47مليون
جم.

يونيو
2013

فرباير
2013

�أ�سيك املنيا تبد�أ �إنتاج الكلينكر
يف م�صنع الأ�سمنت اجلديد ب�صعيد
م�رص ،والذي تبلغ طاقته الإنتاجية
 2مليون طن �سنو ًيا.

�أ�سيك املنيا – �إحدى �رشكات �أ�سيك
للأ�سمنت – ت�شرتك يف مبادرات
جمتمعية لتوفري الغذاء وتطوير املنظومة
التعليمية يف حمافظة املنيا ب�صعيد م�رص.

مار�س
2013

�أهم م�ستجدات
عام 2012
. C I TA D E LC A P I TA L . CO M

13

ا�ستثمارات ذات مردود اجتماعي وبيئي

ا�ستثمارات ذات مردود
اجتماعي وبيئي

يرت�سخ �إقامة امل�رشوعات اال�ستثمارية ذات املردود االجتماعي والبيئي يف عقيدة �رشكة القلعة ،التزا ًما بامل�سئولية الأ�صيلة
للقطاع اخلا�ص يف بناء م�ستقبل �أف�ضل جليل ال�شباب الواعد يف م�رص واملنطقة .وت�ساهم ال�رشكة يف هذا االجتاه عرب تطوير
منظومة التعليم العايل وتنمية ر�أ�س املال الب�رشي وامل�شاركة االجتماعية الف ّعالة من خالل برامج التدريب املهني ومبادرات
التنمية امل�ستدامة �سع ًيا لإعداد جيل جديد من القادة يف �شتى املجاالت.

رمي بدير – �إحدى احلا�صالت
على منحة م�ؤ�س�سة القلعة
– تقر�أ تقارير الأ�شعة
الت�شخي�صية كجزء من عملها
بالعا�صمة امل�صرية القاهرة.

دعم وتطوير املنظومة التعليمية

م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية
قامت م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية بتوفري �أكرث من  100منحة منذ ن�ش�أتها يف عام  .2007وتهدف امل�ؤ�س�سة
�إىل م�ساندة ال�شباب امل�رصي الطموح يف اكت�ساب الدرجات العلمية الرفيعة من �أعرق اجلامعات واملعاهد التعليمية
الدولية يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية ،ب�رشط العودة للعمل يف م�رص بعد احل�صول على املاجي�ستري �أو الدكتوراه
�سع ًيا للم�ساهمة يف رفعة وطننا الغايل .وحتر�ص امل�ؤ�س�سة على توفري املنح الدرا�سية يف خمتلف املجاالت

رمي كامل بدير
�شهادة املاج�ستري يف الأ�شعة الت�شخي�صية
جامعة �أك�سفورد
العام الدرا�سي 2010/2009
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علي عاطف
�شهادة املاج�ستري يف علوم الإن�سان
جامعة كولومبيا
العام الدرا�سي 2009/2008

بريهان عبد الغايل
�شهادة املاج�ستري يف التنمية
جامعة مان�ش�سرت
العام الدرا�سي 2010 /2009

ا�ستثمارات ذات مردود اجتماعي وبيئي
والتخ�ص�صات مثل الطب و�إدارة الأعمال و�أنظمة الطاقة املتجددة وتر�شيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية وحتدي ًدا
املياه .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�رص.
مركز القلعة للخدمات املالية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة
تربعت �رشكة 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�رشق الأو�سط متخ�ص�ص يف �أن�شطة
التدريب والتحليل املايل .وي�سعى املركز لإعداد وجتهيز الطالب للعمل يف جماالت تداول الأوراق املالية و�إدارة
املخاطر وتخ�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�رشكة بتخ�صي�ص � 30ألف دوالر �أمريكي �سنوي ًا
لتغطية م�رصوفات ت�شغيل املركز.

�إقامة م�شروعات ا�ستثمارية ذات مردود اجتماعي وبيئي

حازت �رشكة القلعة على ع�ضوية املنظمة الدولية لال�ستثمار امل�ؤثر  – GIINوهي منظمة غري هادفة للربح
ت�أ�س�ست عام  2009من جانب جمموعة من �أكف�أ اخلرباء واملتخ�ص�صني �سع ًيا لتدعيم جهود ال�رشكات اال�ستثمارية
وامل�ؤ�س�سات التي حتر�ص على تر�سيخ املعايري االجتماعية والبيئية خالل مزاولة عملياتها الهادفة �إىل حتقيق
عوائد مالية .وت�ؤمن �إدارة القلعة ب�أن هذا النوع من اال�ستثمار ذا املردود االجتماعي والبيئي هو الأ�سا�س الداعم
للأن�شطة والإ�سرتاتيجيات اال�ستثمارية.

حت�سني الظروف املعي�شية لأبناء املجتمع املحلي

ت�سعي �رشكة القلعة �إىل امل�شاركة الف ّعالة يف دعم مبادرات التنمية باملجتمعات املحيطة با�ستثماراتها ،وحتر�ص
القلعة على الت�أكد من خ�ضوع جميع ال�رشكات التابعة للم�سائلة والتقييم امل�ستمر �ضمانًا المتثالها للمعايري
ال�صارمة التي تقوم عليها �إ�سرتاتيجية ال�رشكة يف �إطار امل�شاركة االجتماعية.
وقد قامت �رشكة وفرة – الذراع اال�ستثماري التابع ل�رشكة القلعة يف قطاع الإنتاج الزراعي بال�سودان وجنوب
ال�سودان – ب�إن�شاء �صندوق تبلغ قيمته  1.58مليون دوالر �أمريكي من �أجل حت�سني مقومات البنية االجتماعية
بالقرب من مدينة كو�ستي الواقعة يف والية النيل الأبي�ض ال�سودانية.
فيما حتر�ص �رشكة �سكك حديد ريفت فايل ،باعتبارها �أبرز ا�ستثمارات القلعة يف قطاع ال�سكك احلديدية ب�أفريقيا،
على تخ�صي�ص املوارد املالية الالزمة لربامج امل�شاركة املجتمعية �سع ًيا للحفاظ على �صحة و�سالمة العاملني
وعموم اجلمهور ،وتعزيز الإ�رشاف البيئي والعالقات التعاونية مع �أبناء املجتمعات املحيطة بامل�رشوع يف خمتلف
�أنحاء كينيا و�أوغندا.
ويف عام � ،2013أطلقت �رشكة �أ�سيك للأ�سمنت مبادرتني �ضمن برنامج توفري الغذاء وتدعيم املنظومة التعليمية يف
حمافظة املنيا حيث يقع امل�صنع اجلديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية  2مليون طن �سنو ًيا .فقد تربعت ال�رشكة مببلغ
 2مليون جم للربنامج العاملي للغذاء التابع ملنظمة الأمم املتحدة ،وذلك لتقدمي الوجبات الغذائية ال�صحية لتالميذ
حمافظة املنيا ،ف�ض ًال عن توقيع بروتوكول مع جامعة املنيا لتح�سني املهارات الفنية لل�شباب عرب طرح الربامج
التدريبية لطالب �أق�سام الكيمياء واجليولوجيا.
�أمثلة لأكرث من  100م�ستفيد من املنحة الدرا�سية مل�ؤ�س�سة القلعة

ه�شام وهبي
�شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال
كلية وارتون للأعمال
العام الدرا�سي 2008 /2007

ر�ضوى خاطر
�شهادة املاج�ستري يف الدرا�سات التنموية
كلية الدرا�سات ال�شرقية والأفريقية بلندن
العام الدرا�سي 2009 /2008

طفلة �سودانية تتعلم يف �إحدى
املدرا�س التي مت جتديدها من
جانب �شركة �سابينا التابعة
ل�شركة وفرة.

عمرو رخا
�شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال
جامعة لو�س �أجنلو�س الأمريكية
العام الدرا�سي 2008 /2007
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فريق �شركة القلعة

فريق عمل متميز

تقوم �شركات القلعة بت�شغيل  38.703موظف وعامل يف امل�شروعات اال�ستثمارية املوزعة
على  5قطاعات �إ�سرتاتيجية
اللجنة التنفيذية
�أحمد هيكل
امل�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س
الإدارة
خربة  25عا ًما :املجموعة
املالية هريمي�س – فنون

ه�شام اخلازندار

كرمي �صادق

مروان العربي

عمرو اجلارحي

ال�شريك امل�ؤ�س�س
والع�ضو املنتدب

الع�ضو املنتدب

الع�ضو املنتدب

خربة  18عا ًما :البنك
العربي – البنك التجاري
الدويل

خربة  17عا ًما :املجموعة
املالية هريمي�س – م�ؤ�س�سة
�شريمان �آند �ستريلينج

الع�ضو املنتدب ورئي�س قطاع
التمويل امل�ؤ�س�سي ومتابعة
اال�ستثمارات
خربة  32عا ًما:
بنك اال�ستثمار القومي –
املجموعة املالية هريمي�س

خربة  15عا ًما :املجموعة
املالية هريمي�س –
جولدمان �ساك�س

حممد �شعيب

معتز فاروق

الع�ضو املنتدب لقطاع الطاقة

رئي�س القطاع املايل

خربة  32عا ًما :الهيئة العامة
للبرتول – ال�رشكة امل�رصية
القاب�ضة للغازات الطبيعية
«�إيجا�س» – عجيبة للبرتول

خربة  16عا ًما :املجموعة
املالية هريمي�س –
بروكتور �أند جامبل
P&G

*

طارق �صالح

عالء العفيفي

الع�ضو املنتدب لقطاع
الأ�سمنت

ع�ضو منتدب قطاع
التعدين

م�صطفى
�سويلم

خالد بدوي
ع�ضو منتدب

ع�ضو منتدب

غادة حمودة

طارق ح�سن

ع�ضو منتدب

كرمي بدر

عالء الف�ص

ع�ضو منتدب

ع�ضو منتدب

�إيهاب رزق

(*) ان�ضم �إىل �شركة القلعة اعتبارًا من يونيو 2013
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�أحمد
ال�شرقاوي

�سالم حماد

رئي�س ال�شئون الإدارية

ر�ؤوف توفيق
ع�ضو منتدب

ع�ضو منتدب

عمرو نامق

رئي�س قطاع العالقات
احلكومية

رئي�س عالقات امل�ستثمرين
و�إدارة املخاطر

رئي�س قطاع املوارد
الب�شرية

ع�ضو منتدب

ع�ضو منتدب

حازم دكروري

عمرو القا�ضي

رئي�س قطاع الت�سويق
واالت�صاالت والهوية امل�ؤ�س�سية

رئي�س ال�شئون القانونية

عبداهلل
الإبياري

حممد عبد الاله

جويل فهمي

امل�ست�شار القانوين العام

رامي بر�سوم

رئي�س قطاع تكنولوجيا
املعلومات

علي الأ�شوح

رئي�س قطاع ال�ضرائب

فريق �شركة القلعة

 59موظ ًفا حمرت ًفا 5 ،قطاعات �إ�سرتاتيجية ،وهدف واحد
يتكون فريق �رشكة القلعة من �أبرز خرباء اال�ستثمار وجمموعة من �أكف أ� الكوادر واملهارات ال�شابة ذات
التخ�ص�صات اجلذابة يف م�رشوعات الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأ�سمنت.
وحتظى �رشكة القلعة وا�ستثماراتها التابعة بالتغطية امل�ستمرة من فرق الدعم املتخ�ص�صة يف اجلوانب الفنية
مثل �أعمال التمويل ،وال�شئون القانونية ،واملوارد الب�رشية ،والت�سويق واالت�صاالت ،وعالقات امل�ستثمرين،
والعالقات احلكومية ،وال�شئون ال�رضيبية ،وتكنولوجيا املعلومات ،وال�شئون الإدارية.
ويتمثل الهدف الرئي�سي لفريق العمل ب�رشكة القلعة يف تعظيم املردود اال�ستثماري لل�سادة امل�ساهمني من
خالل العمل الد�ؤوب على تنمية امل�رشوعات اال�ستثمارية التابعة.

يحظى فريق العمل
مبزيج فريد من
الر�ؤية املحلية
والب�صمة الإقليمية
واخلربة العاملية التي
تخدم �أهداف �شركة
القلعة خللق وتعظيم
القيمة للم�ستثمرين
يف  5قطاعات
�إ�سرتاتيجية
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فريق �شركة القلعة
�أحمد هيكل
امل�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة

ه�شام اخلازندار
ال�رشيك امل�ؤ�س�س والع�ضو املنتدب

كرمي �صادق
الع�ضو املنتدب
عمرو اجلارحي
الع�ضو املنتدب

مروان العربي
الع�ضو املنتدب
حممد �شعيب
الع�ضو املنتدب
طارق �صالح
الع�ضو املنتدب

معتز فاروق
رئي�س القطاع املايل
عالء العفيفي
ع�ضو منتدب

عبداهلل الإبياري
ع�ضو منتدب
حممد عبدالاله
ع�ضو منتدب

جويل فهمي
ع�ضو منتدب
م�صطفى �سويلم
ع�ضو منتدب

خالد بدوي
ع�ضو منتدب
كرمي بدر
ع�ضو منتدب
�أحمد ال�شرقاوي
ع�ضو منتدب

عالء الف�ص
ع�ضو منتدب
ر�ؤوف توفيق
ع�ضو منتدب

�ستيفن مرييف
امل�ست�شار اخلا�ص
عمرو القا�ضي
رئي�س عالقات امل�ستثمرين و �إدارة املخاطر

غادة حمودة
رئي�س قطاع الت�سويق واالت�صاالت والهوية امل�ؤ�س�سية
حازم دكروري
رئي�س قطاع العالقات احلكومية
طارق ح�سن
رئي�س القطاع القانوين

عمرو نامق
امل�ست�شار القانوين العام
�إيهاب رزق
رئي�س قطاع املوارد الب�رشية

�سالم حماد
رئي�س ال�شئون الإدارية

رامي بر�سوم
رئي�س �إدارة نظم املعلومات

علي الأ�شوح
رئي�س القطاع ال�رضيبي
حم�سن من�صور
مدير تنفيذي

�أحمد ال�صغري
مدير تنفيذي

كري�ستو�س �أرجريو
نائب مدير

علي يو�سف
نائب مدير
دينا �صروف
نائب مدير
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ح�سن م�سعود
نائب مدير

فريق �شركة القلعة
عمر الألفي
نائب مدير

�ساندرا را�شد
نائب مدير
نظيم مزيان
حملل ماىل �أول

رنا عبداللطيف

حملل ماىل �أول

يا�سمني البيلي
حملل ماىل �أول

رندا الربل�سي
حملل ماىل �أول

خالد بدر
حملل ماىل

ها�شم �صربي
حملل ماىل
حممد �سرحان
حملل ماىل

حممد عطا
حملل ماىل
�أحمد زكي
مدير �أول نظم معلومات

�أحمد عبد الفتاح
مدير بالإدارة املالية

هبة الطويل
مدير عالقات امل�ستثمرين
�إيهاب خالد
مدير �أول موارد ب�رشية

لينا عبد الغفار
مديراالت�صاالت والهوية امل�ؤ�س�سية
حممد �سيف
مدير ماىل

�أحمد �صالح الدين
مدير �شئون قانونية
حممد عبد العزيز
مدير ماىل
م�صطفى فاروق
مدير ماىل

�صالح الدين علوي
مدير العالقات الإعالمية
طارق �صدقي
مدير بالإدارة املالية

وائل ر�ضوان
مدير عالقات حكومية
منة اهلل طلعت
م�سئول �شئون قانونية
وفاء عامر
م�ساعد تنفيذى  -مكتب رئي�س جمل�س الإدارة

هاين النادي
ا�ست�شارى ب�إدارة العالقات احلكومية
�شيماء فرماوي
�أخ�صائى �أول – الإدارة املالية
علياء وايل
م�سئول �شئون �إدارية

داليا ح�سن
م�سئول �شئون �إدارية
مي �سعيد
م�سئول �شئون �إدارية

يارا خطاب
م�سئول �شئون �إدارية
يا�سمني ي�سري
من�سق �شئون �إدارية
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جمل�س الإدارة

جمل�س الإدارة
ميثل الأع�ضاء غري التنفيذيني �أغلبية جمل�س �إدارة �رشكة القلعة ،والذي يحظى مبزيج فريد من اخلربات الإدارية
والدراية الإقليمية الوا�سعة التي ت�ساهم يف تنمية ا�ستثمارات املجموعة .وبالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�س �رشكة القلعة
وال�رشيك امل�ؤ�س�س واثنني من الأع�ضاء املنتدبني يف اللجنة التنفيذية ،ي�ضم جمل�س �إدارة �رشكة القلعة حالي ًا ثمان
�أع�ضاء غري تنفيذيني مت اختيارهم من قبل م�ساهمي ال�رشكة.

اللجنة التنفيذية

الأع�ضاء غري التنفيذيني

�أحمد هيكل

جمدي الد�سوقي

ه�شام اخلازندار

جوناثان فرانكلني

كرمي �صادق
مروان العربي

رغيد جنيب �شانتي
ال�شيخ حممد بن �سحيم
وليد �أبانامي
يزيد �أبانامي
علي الطاهري
كرمي ال�صرييف*

* ان�ضم كل من حممد �شعيب وطارق �صالح �إىل اللجنة التنفيذية – ممثلني ل�رشكة  – CCPاعتبا ًرا من  25مار�س  ،2013وذلك ل�شغل املقعد ال�شاغر
مبجل�س �إدارة ال�رشكة وا�ستبدال كرمي ال�صرييف.

� . 22شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2012

اجلوائز التقديرية

 2011و 2012

�سنوات حافلة باجلوائز ل�شركة القلعة
PEI 300

�أكرب �شركة ا�ستثمار مبا�شر
يف �أفريقيا من حيث الأ�صول
املدارة 2012 /2011

�أح�سن م�شروع ا�ستثماري
خالل عام 2012
(ال�شركة امل�صرية للتكرير)

�أف�ضل عملية متويل خالل
عام 2012
(ال�شركة امل�صرية للتكرير)
اجلائزة من ن�صيب امل�ست�شار
القانوين لل�صفقة

�أف�ضل �صفقة ا�ستثمارية يف
قطاع البرتوكيماويات خالل
عام 2012
(ال�شركة امل�صرية للتكرير)

�أف�ضل �صفقة ا�ستثمارية يف
قطاع ال�شركات املتو�سطة
خالل عام 2012
(�شركة توازن)

اجلائزة الف�ضية لأف�ضل
�صندوق ا�ستثمار مبا�شر
يف الأ�سواق النا�شئة خالل
عام 3012
(�صناديق اال�ستثمار
امل�شرتك  MENAو)Africa

جائزة اال�ستحقاق اخلا�ص
لأف�ضل �شركة ا�ستثمار مبا�شر
يف �شمال �أفريقيا خالل
عام 2012

�أف�ضل �شركة ا�ستثمار مبا�شر
يف �أفريقيا خالل عام 2012

�أف�ضل �صفقة �إعادة ت�أهيل يف
عام 2012
(�سكك حديد ريفت فايل)

�أف�ضل �صفقة ا�ستثمارية
خالل عام 2012
(ال�شركة امل�صرية للتكرير)

�أف�ضل �شركة ا�ستثمار مبا�شر
خالل عام 2011

�أف�ضل �صفقة يف قطاع
البرتول والغاز الطبيعي خالل
عام 2012
(ال�شركة امل�صرية للتكرير)

�أف�ضل �صفقة جذب ر�ؤو�س
�أموال خالل عام 2011
(�سكك حديد ريفت فايل)

�أف�ضل �صندوق ا�ستثمار
مبا�شر خالل عامي 2011
و2012

�أف�ضل �صفقة يف قطاع النقل
خالل عام 2011
(نايل لوجي�ستيك�س)

�أف�ضل �صفقة يف قطاع البنية
الأ�سا�سية باملنطقة خالل
عام 2011
(�سكك حديد ريفت فايل)

�أف�ضل عملية متويل خالل
عام 2011
(ال�شركة امل�صرية للتكرير)

�أف�ضل �شركة ا�ستثمار مبا�شر
يف �أفريقيا خالل عام 2011

�أف�ضل �صفقة يف قطاع البنية
الأ�سا�سية ب�أفريقيا خالل
عام 2011
(�سكك حديد ريفت فايل)
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القطاعات اال�ستثمارية وال�شركات التابعة :الطاقة

قطاع الطاقة
ميثل قطاع الطاقة �أحد القطاعات الإ�سرتاتيجية التي تركز عليها �شركة القلعة بغر�ض مواكبة تقديرات النمو
االقت�صادي وتوفري احتياجات الطاقة املتزايدة يف كافة �أنحاء املنطقة.
وحتظى ا�ستثمارات ال�شركة بقدر كبري من التنوع والرتابط ،حيث تقوم على التكامل بني �أن�شطة اال�ستك�شاف
والإنتاج واملعاجلة والت�صنيع والتكرير والتوزيع وتوليد الطاقة الكهربائية وم�شروعات الطاقة اجلديدة.
وتطرح ا�ستثمارات ال�شركة حلو ًال عملية للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة باملنطقة ،حيث تعمل حاليًا على
�إقامة �أحدث من�ش�أة تكرير يف ال�سوق امل�صري بغر�ض تقلي�ص معدالت ا�سترياد ال�سوالر بنحو  %60عن حجم
الواردات احلايل .و�سوف تبلغ الطاقة الإنتاجية للم�شروع  4.2مليون طن �سنويًا ،على �أن يقوم ب�إنتاج �أكرث
من  3مليون طن �سنويًا من وقود ال�سوالر املطابق للموا�صفات الأوربية ( )Euro Vووقود النفاثات.
وتت�ضمن ا�ستثمارات الطاقة التابعة ل�شركة القلعة م�شروعات توليد الطاقة الكهربائية ،والتو�صيل بال�شبكة
القومية للكهرباء ،و�إن�شاء حمطات التوليد امل�ستقلة خلدمة امل�شروعات العمرانية اجلديدة واملناطق
ال�صناعية واملجمعات ال�صناعية العمالقة.
وتعد ا�ستثمارات �شركة القلعة �أكرب موزع للغاز الطبيعي و�أكرب موفر خلدمات التو�صيل والت�شغيل وال�صيانة
بني �شركات القطاع اخلا�ص يف ال�سوق امل�صري ،حيث تبلغ قاعدة عمالء ال�شركة � 830ألف من�ش�أة �سكنية� ،أي
ما يعادل  %16من �إجمايل املن�ش�آت ال�سكنية التي مت ربطها بال�شبكة القومية للغاز الطبيعي يف م�صر.
وتقوم م�شروعات الطاقة البديلة بتغذية املن�ش�آت ال�صناعية بالوقود البديل الذي يتم ت�صنيعه من املخلفات
الزراعية واملدنية ،بالإ�ضافة �إىل ت�صنيع الأ�سمدة عالية اجلودة والأعالف احليوانية.

توزيع الغاز الطبيعي
(مليار مرت مكعب)

2006

ت�أ�سي�س �شركة طاقة عربية التي متثل
باكورة ا�ستثمارات القلعة يف قطاع الطاقة.
وت�ساهم ال�شركة يف تطوير منظومة توزيع
الطاقة عرب ت�شييد �شبكات البنية التحتية
و�إقامة م�شروعات توزيع الغاز الطبيعي،
وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ،وت�سويق
املنتجات البرتولية.
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1256

احل�صة من �إجمايل
الإيرادات

2009

افتتاح �سل�سلة حمطات
البنزين اجلديدة حتت
ا�سم «طاقة عربية»
بعدد من املحافظات م�صر
الريفية مثل البحرية
و�أ�سيوط وال�شرقية وكفر
ال�شيخ والإ�سماعيلية.

�إيرادات قطاع الطاقة يف
عام ( 2012مليون جم)

2010

توقيع حزمة متويلية بقيمة  2.6مليار دوالر �أمريكي
مل�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير ،مب�شاركة �أبرز
م�ؤ�س�سات التمويل التنموية ووكاالت ائتمان ال�صادرات،
وذلك يف واحدة من �أكرب �صفقات التمويل يف �أفريقيا.
ت�أ�سي�س �شركة توازن التي متثل نواة ا�ستثمارات
القلعة يف قطاع �إدارة املخلفات الزراعية واملدنية
باملنطقة وحتويلها �إىل وقود بديل وغريه من املنتجات
النافعة مثل بدائل الورق والأعالف احليوانية.

القطاعات اال�ستثمارية وال�شركات التابعة :الطاقة

املخلفات الزراعية
التي مت جمعها (طن)

حجم ن�شاط توزيع الطاقة الكهربائية
(مليون كيلو وات � /ساعة)

2012

444.853

العمالء اجلدد من املن�ش�آت
ال�سكنية يف عام 2012

2013

تنفيذ الإقفال املايل مل�شروع امل�صرية للتكرير
بتكلفة ا�ستثمارية قيمتها  3.7مليار دوالر
�أمريكي.
ت�شغيل حمطة الكهرباء امل�ستقلة التي �أقامتها
طاقة باور لتغذية م�شروع �شركة البرتوكيماويات

منو �أعمال �شركة توازن مبعدل  %36عن العام ال�سابق ،على خلفية ارتفاع �إيرادات
�شركة �إيكارو املتخ�ص�صة يف تدوير املخلفات الزراعية وا�ستخدامها لإنتاج الطاقة.

تعيني خبري الطاقة حممد �شعيب يف من�صب الع�ضو
املنتدب ال�ستثمارات قطاع الطاقة ب�شركة القلعة.

توقيع عقد امتياز �شركة م�شرق (مدة  25عا ًما قابلة للتمديد خم�س �سنوات �أخرى)
لإن�شاء حمطة متكاملة لتخزين وتداول املنتجات البرتولية وتوفري خدمات الدعم
اللوجي�ستي لل�سفن املارة يف قناة ال�سوي�س.

.E- Styrenics

�شركة طاقة باور تبد�أ ت�شغيل حمطة توزيع الكهرباء اجلديدة يف حمافظة جنوب
�سيناء.
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القطاعات اال�ستثمارية وال�شركات التابعة :الطاقة

ال�شركة امل�صرية
للتكرير

تعمل ال�رشكة امل�رصية للتكرير على �إقامة �أحدث معمل لتكرير البرتول يف م�رص بتكلفة
ا�ستثمارية تبلغ  3.7مليار دوالر �أمريكي ،فيما تعد واحدة من �أكرب �صفقات التمويل
ب�أفريقيا على الإطالق .ومتثل ال�رشكة امل�رصية للتكرير �أحدث مبادرات ال�رشاكة بني
القطاعني العام واخلا�ص يف م�رص ،حيث يعمل القطاع اخلا�ص على توفري اال�ستثمارات
الر�أ�سمالية والت�سهيالت التمويلية الالزمة لتطوير �إحدى من�ش�آت التكرير العامة بالدولة.
ومن املخطط �أن ي�ساهم امل�رشوع يف تلبية الطلب املحلي املتزايد ،والتغلب على نق�ص
منتجات الوقود بال�سوق – وحتدي ًدا ال�سوالر – عرب ت�صنيع امل�شتقات البرتولية اخلفيفة
با�ستخدام وقود املازوت منخف�ض القيمة ،ف�ض ًال عن امل�ساهمة يف حت�سني الأداء البيئي عرب
منع انبعاث � 93ألف طن من غاز ثاين �أك�سيد الكربيت �إىل هواء القاهرة الكربى.

تطور �أن�شطة ال�شركة

قامت ال�رشكة امل�رصية للتكرير بتنفيذ الإقفال املايل يف يونيو  2012عرب توفري اال�ستثمارات الر�أ�سمالية وحزمة
القرو�ض حتت قيادة �رشكة القلعة ومب�شاركة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية الدولية واخلليجية ووكاالت ائتمان
ال�صادرات الدولية وم�ؤ�س�سات التمويل التنموي.
ال�رشكة امل�رصية للتكرير مدعومة با�ستثمارات ر�أ�سمالية تبلغ قيمتها  1.1مليار دوالر �أمريكي ،وذلك من خالل
قاعدة عري�ضة من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ،وهي الهيئة امل�رصية العامة للبرتول (والتي ت�ساهم مببلغ قيمته
 270مليون دوالر– مبا ميثل ح�صة  ،)٪23.8و�رشكة قطر للبرتول (ت�ساهم مبا يزيد عن  362مليون دوالر
– مبا ميثل ح�صة  ،)%27.9و�رشكة القلعة (قامت ب�ضخ ا�ستثمارات مبا�رشة وغري مبا�رشة بلغت  155مليون
دوالر �أمريكي – مبا ميثل ح�صة  .)%11.7ي�ساهم يف امل�رشوع � ً
أي�ضا العديد من امل�ستثمرين من م�رص 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
( FMOي�ساهم مببلغ  29مليون دوالر– مبا ميثل ح�صة  ،)%2.2وم�ؤ�س�سة اال�ستثمار الأملانية ( DEGت�ساهم
مببلغ  26مليون دوالر– مبا ميثل ح�صة  ،)%2و�صندوق �إنفراميد  InfraMedالذي يعد �أكرب كيان ا�ستثماري
متخ�ص�ص يف م�رشوعات البنية الأ�سا�سية مبنطقة البحر املتو�سط (ي�ساهم مببلغ قيمته  100مليون دوالر– مبا
ميثل ح�صة .)%7.5
وقد �أعلنت ال�رشكة يف �شهر �أغ�سط�س  2010عن ت�أمني حزمة قرو�ض بقيمة  2.6مليار دوالر �أمريكي تتوزع 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 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
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ملكية �شركة
القلعة

تكرير
البرتول

القطاع ال�صناعي

�ستقوم �رشكة القاهرة لتكرير البرتول – وهي �أكرب �رشكة تكرير يف م�رص حيث ميثل �إنتاجها ال�سنوي حوايل  %20من
طاقة التكرير احلالية بالبالد – بتوفري كافة مدخالت الإنتاج الالزمة لت�شغيل امل�رشوع باعتباره �أحد ركائز منظومة
�أمن الطاقة يف م�رص .فيما �ستقوم ال�رشكة ببيع �إنتاج املعمل �إىل الهيئة امل�رصية العامة للبرتول مبوجب اتفاقية �رشاء
بالأ�سعار العاملية ملدة  25عا ًما ،حيث يهدف امل�رشوع �إىل توفري بدائل اال�سترياد و�إنتاج ال�سوالر وغريه من املنتجات
البرتولية عالية اجلودة والقيمة �إىل الهيئة امل�رصية العامة للبرتول من �أجل تغطية الطلب يف القاهرة الكربى.

م�صر

�أبريل 2007

وت�سعى ال�رشكة امل�رصية للتكرير �إىل �إنتاج  4.2مليون طن �سنو ًيا من املنتجات البرتولية املكررة ،ت�شمل 600
�ألف طن من البنزين مبا يوازي �أكرث من  %65من معدالت اال�سترياد احلالية ،و  2.3مليون طن من ال�سوالر
املطابق للموا�صفات الأوروبية  Euro Vوهو ما يعادل حوايل  %60من واردات ال�سوالر يف الوقت احلايل ،و700
�ألف طن وقود النفاثات.

تاريخ اال�ستثمار

يعمل امل�رشوع على توفري �أكرث من  300مليون دوالر �سنو ًيا على خزانة الدولة ب�شكل مبا�رش ،وف ًقا لتقديرات
الهيئة امل�رصية العامة للبرتول ،من خالل توفري م�رصوفات 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�رشكة امل�رصية للتكرير �إىل �رشكات
الهيئة امل�رصية العامة للبرتول.

2016
موعد االفتتاح

وبد�أت ال�رشكة امل�رصية للتكرير عمليات الإن�شاء بامل�رشوع املخطط افتتاحه بنهاية عام  .2016فيما �سيقوم
امل�رشوع بتوفري � 10آالف فر�صة عمل خمتلفة �أثناء مراحل الإن�شاء ،بجانب توفري �أكرث من  700وظيفة دائمة
عند �إمتامه وبدء الت�شغيل.
وقد ح�صلت ال�رشكة امل�رصية للتكرير على كافة املوافقات التنظيمية والبيئية الالزمة لبدء امل�رشوع ،ف�ض ًال عن
توقيع عقد مقاوالت متكامل مع حتالف دويل ي�ضم �رشكة  GS Engineering & Constructionالكورية
و�رشكة  Mitsui & Coاليابانية.

%60

معدل االنخفا�ض
املتوقع يف واردات
ال�سوالر احلالية

م�شروعات
حديثة الن�ش�أة
نوع اال�ستثمار
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�شركة
طاقة عربية
تعد �رشكة طاقة عربية �أكرب �رشكة تابعة للقطاع اخلا�ص يف جمال توزيع الطاقة مب�رص،
حيث حتظى ال�رشكة بخربة تربو على �أكرث من  16عا ًما من امل�ساهمة الفعالة يف تخفيف
الأعباء عن ال�شبكة القومية للكهرباء والغاز الطبيعي .وتقوم ال�رشكة ب�إقامة وت�شغيل
�شبكات البنية التحتية لقطاع الطاقة ،حيث تقوم بتوزيع الغاز الطبيعي وتوليد وتوزيع
الطاقة الكهربائية وت�سويق املنتجات البرتولية .تقوم �رشكة طاقة عربية بتوفري خدماتها
عرب �أربعة �رشكات تابعة (طاقة جا�س  -طاقة باور  -طاقة اي بي �سي  -طاقة لت�سويق
املنتجات البرتولية).

تطور �أن�شطة ال�شركة

ميتلك قطاع الغاز الطبيعي بال�رشكة حقوق التوزيع احل�رصي يف  4امتيازات تخدم  12حمافظة م�رصية ،حيث
تقوم ال�رشكة بتوزيع ما يقرب من  5.4مليار مرت مكعب �سنو ًيا من الغاز الطبيعي للعمالء ال�صناعيني ب�صفة
�أ�سا�سية ،مبا يعادل  %55من �أعمال القطاع اخلا�ص بال�سوق املحلي.

وتعترب طاقة عربية �أكرب �رشكات القطاع اخلا�ص امل�رصي يف جمال توزيع الغاز الطبيعي ،حيث قامت بتوفري
خدمات التو�صيل والت�شغيل وال�صيانة ملا يقرب من � 830ألف من�ش�أة �سكنية يف م�رص ،وهو ما ميثل  %16من
�إجمايل املن�ش�آت ال�سكنية التي مت ربطها بال�شبكة القومية بالغاز الطبيعي حتى �شهر دي�سمرب .2012
وجنح قطاع الغاز الطبيعي يف التغلب على التحديات التي تخيم على امل�شهد االقت�صادي يف �ضوء اال�ضطرابات
ال�سيا�سية التي ت�شهدها املنطقة حال ًيا ،وحققت املبيعات منو ًا �سنوي ًا مبعدل  %4خالل عام  ،2012بينما انتهى
قطاع الت�شييد من تو�صيل  80.196من�ش�أة �سكنية جديدة ب�شبكة الغاز الطبيعي يف م�رص ،لت�صل قاعدة العمالء
امل�ستفيدين من خدمات التح�صيل وال�صيانة �إىل � 400ألف من�ش�أة �سكنية.
وتهدف �إ�سرتاتيجية ال�رشكة �إىل تلبية الطلب املتزايد على الطاقة ،وتخفيف الأعباء احلالية عن ال�شبكة القومية
للكهرباء ،حيث ت�أتي ال�رشكة يف املركز الأول بني م�رشوعات القطاع اخلا�ص يف توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية،
وتعمل على تغذية �رشيحة وا�سعة من امل�رشوعات ال�صناعية والتجارية واملن�ش�آت ال�سكنية من واقع قدرتها البالغة
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ملكية
�شركة القلعة

توزيع الطاقة
القطاع ال�صناعي

 880ميجا وات .وقد ارتفع ن�شاط توليد الطاقة الكهربائية �إىل  578.1مليون كيلو وات � /ساعة خالل عام ،2012
مبعدل منو  %17عن عام  2011نتيجة التح�سن مبعدالت الإمداد �إىل �رشكة �أ�سمنت جنوب الوادي ،وافتتاح
امل�رشوع اجلديد  E-Styrenicsالذي يعد باكورة ا�ستثمارات �رشكة طاقة باور يف قطاع البرتوكيماويات ،ف�ض ًال
عن زيادة ن�سبة الإ�شغال يف منطقة نبق القريبة من مطار �رشم ال�شيخ الدويل حيث بد�أت نف�س ال�رشكة ت�شغيل
حمطة توزيع جديدة تعمل بطاقة  120ميجا فولت �أمبري (قابلة للزيادة �إىل  160ميجا فولت �أمبري ،مع �إمكانية
الو�صول �إىل  375ميجا فولت �أمبري).

م�صر ،ليبيا،
ال�سودان ،الأردن،
قطر ،الإمارات

كما تركز �رشكة طاقة عربية على �أن�شطة ت�سويق املنتجات البرتولية لتغطية الطلب ال�صناعي املتزايد يف ال�سوق ،حيث
ميتلك قطاع الت�سويق  22حمطة بنزين يف خمتلف املحافظات امل�رصية – يف �ضوء افتتاح  4حمطات جديدة خالل عام
 – 2012ف�ض ًال عن امتالك التوكيل احل�رصي لتوزيع زيوت الت�شحيم وغريها من منتجات ماركة كا�سرتول.

يونيو 2006
تاريخ اال�ستثمار

وحتظى ال�رشكة بخربات فنية متنوعة وقدرة فريدة على توظيف الفر�ص اال�ستثمارية اجلذابة ،ولديها املميزات
التناف�سية الالزمة لتحقيق �أكرب مردود �إيجابي من م�شاركة القطاع اخلا�ص يف م�رشوعات الطاقة ،وحتدي ًدا يف
جماالت توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة الكهربائية.
كما التزمت ال�رشكة بتطبيق �سيا�سة تر�شيد امل�رصوفات خالل عام � ،2012سع ًيا لتعظيم ربحية امل�رشوعات
احلالية ،وتعزيز القدرة على التحكم يف م�ستويات امل�رصوفات الر�أ�سمالية والنفقات الت�شغيلية.

�إيرادات ال�شركة
(مليون جم)

تطوير
م�شروعات
نوع اال�ستثمار
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�شركة توازن
قامت القلعة بت�أ�سي�س �رشكة توازن لت�صبح نواة ا�ستثماراتها يف قطاع تدوير املخلفات
الزراعية واملدنية باملنطقة .وت�ضم توازن حتت مظلتها ال�رشكة امل�رصية لتدوير املخلفات
ال�صلبة «�إيكارو» التي تتخ�ص�ص يف تدوير املخلفات الزراعية وا�ستخدام املخلفات
للإنتاج الوقود البديل ،وجمموعة الأن�شطة الهند�سية «�إنتاج» التي تتخ�ص�ص يف املقاوالت
الهند�سية ملن�ش�آت تدوير املخلفات .وحتظى م�رشوعات �رشكة توازن بتواجد دويل وا�سع
من خالل العمليات املنت�رشة يف �سلطنة عمان وماليزيا وال�سودان وليبيا واململكة العربية
ال�سعودية و�سوريا.

تطور �أن�شطة ال�شركة

تتخ�ص�ص �رشكة «�إيكارو» يف جمال �إدارة املخلفات الزراعية واملدنية منذ ت�أ�سي�سها يف عام  .1997وح�صلت ال�رشكة على
عقود املعاجلة لأكرث من  1500طن يوم ًيا من املخلفات الزراعية واملدنية مقابل �أتعاب ثابتة ،حيث تقوم ال�رشكة بف�صل
املخلفات لبيع ما هو قابل للتدوير مثل البال�ستيك والزجاج ،وت�صنيع الأ�سمدة من املخلفات الع�ضوية ،ثم التخل�ص من
املخلفات غري القابلة لإعادة التدوير حيث ت�شمل �أ�صول ال�رشكة مدفنًا �صح ًيا للنفايات يطابق املعايري الدولية.
ومتتلك ال�رشكة حال ًيا عقود معاجلة  525.506طن �سنوي ًا من املخلفات الزراعية مقابل �أتعاب ثابتة يف  4حمافظات
بالدلتا ،حيث تقوم بفرز هذه املخلفات ل�صناعة الأ�سمدة عالية اجلودة والأعالف احليوانية ،ف�ض ًال عن ا�ستخدام
املخلفات الزراعية امل�ضغوطة لإنتاج بدائل الوقود .كما اجتهت ال�رشكة �إىل جمع املخلفات الزراعية خارج املناطق
املتعاقد عليها من �أجل �ضمان ا�ستمرارية العمليات والتغلب على الطبيعة املو�سمية لأن�شطة تدوير املخلفات الزراعية.
و�رشكة «�إيكارو» هي �إحدى ال�رشكات الرائدة يف �أن�شطة ائتمان الكربون ،كما �أنها من �أوىل ال�رشكات امل�رصية التي
وقعت اتفاقية مع البنك الدويل يف �صيف  2008خلف�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري ،ويتم مبوجبها بيع
ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ ل�صندوق الكربون الأوروبي .وكذلك ف�إن «�إيكارو» من ال�رشكات املحدودة يف م�رص
التي تطبق �آلية التنمية النظيفة املدعومة من منظمة الأمم املتحدة ،حيث مت ت�سجيلها �ضمن ال�رشكات التي تطابق
معايري هذا النظام التنموي الدويل بنهاية عام  2012عقب اجتياز عملياتها اختبارات التقييم الالزمة للت�أكد من تطبيق
املوا�صفات القيا�سية من حيث الكفاءة و�رسعة تنفيذ العمليات .ومن املقرر �أن تتمتع ال�رشكة بحق تداول ثاين �أك�سيد
الكربون امل�ستخل�ص من عمليات خف�ض غازات االنبعاث احلراري اعتبا ًرا من الربع الأول يف عام .2014
وقد قامت ال�رشكة بتوقيع عقد طويل الأجل مع �رشكة �أ�سمنت �سيمك�س يف �أواخر عام  2011لتوريد � 300ألف طن
من املخلفات الزراعية و� 50ألف طن من املخلفات املدنية امل�ستخدمة لإنتاج بدائل الوقود ،عل ًما ب�أن العقد يغطي
الزيادات ب�أ�سعار املازوت يف �ضوء توجه احلكومة امل�رصية نحو حترير �أ�سعار الطاقة تدريج ًيا .وي�ضع ذلك العقد
�رشكة «�إيكارو» على قمة الكيانات املتخ�ص�صة يف توفري حلول الطاقة البديلة ل�رشكات الأ�سمنت التي تتطلع �إىل
احل�صول على الطاقة ب�أ�سعار تناف�سية نظ ًرا الجتاه احلكومة نحو تقليل الدعم.
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ملكية
�شركة القلعة

تدوير املخلفات
الزراعية
واملدنية
القطاع ال�صناعي

والتزمت ال�رشكة بتوريد الكميات املتعاقد عليها خالل عام  2012دون تطبيق �أي زيادة �سعرية حتى نهاية العام،
غري �أنها قامت برفع �أ�سعار التوريد بنحو  %50خالل ال�شهور الأوىل من عام  .2013و�إدارة ال�رشكة متفائلة من
تطورات العام اجلديد حيث دخلت يف مفاو�ضات جادة لإبرام عقود جديدة من نف�س النوع.
�أما جمموعة الأن�شطة الهند�سية «�إنتاج» ،فقد ت�أ�س�ست عام  1995وتتخ�ص�ص يف ت�صميم و�إن�شاء �أنظمة �إدارة
املخلفات ال�صلبة .وتقوم ال�رشكة با�سترياد جزء من ُمدخالت هذه الأنظمة من ال�رشكات العاملية الرائدة يف �إدارة
املخلفات ويتم ت�صميم وت�صنيع اجلزء الآخر يف م�رص.
وعلى ال�صعيد الدويل� ،أحرزت «�إنتاج» تقد ًما ملحوظ ًا يف العقد املوقع خالل عام  2011لإن�شاء وتوريد املعدات
الالزمة لت�شغيل من�ش�أة تدوير املخلفات املدنية بطاقة  500طن يوم ًيا يف مدينة طرطو�س ال�سورية .فقد قامت
ال�رشكة بتوريد قطعتني من املاكينات خالل عام  ،2011وجنحت يف جتاوز ال�صعوبات التي واجهتها نتيجة
احتجاز هذه املاكينات باملوانئ ال�سورية يف ظل اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي ت�شهدها البالد ،ومن ث َّم حرمان
ال�رشكة من ت�سجيل �إيرادات هذه ال�شحنات �ضمن التدفقات النقدية ،وذلك قبل �أن يتم الإفراج عنها يف عام 2012
وتوريد ثالثة �شحنات �إىل من�ش�أة تدوير املخلفات.

م�صر ،عمان،
ماليزيا ،ال�سودان ،ليبيا،
ال�سعودية� ،سوريا

نوفمرب 2009
تاريخ اال�ستثمار

وقد انح�رصت �إيرادات ال�رشكة خالل عام  2012يف �أتعاب ن�شاط اال�ست�شارات الفنية يف مدينة الجو�س النيجريية،
بالإ�ضافة �إىل مبيعات املعدات والآالت اخلا�صة بعمليات التدوير يف ال�سوق املحلي.
وت�سعى «�إنتاج» �إىل التعاقد على م�رشوعات جديدة حيث قامت حتى الآن ب�إن�شاء �أكرث من  61م�رشو ًعا لفرز
املخلفات وت�صنيع الأ�سمدة يف م�رص ،ف�ض ًال عن  13م�صن ًعا للأ�سمدة يف ال�سعودية وماليزيا وليبيا وال�سودان.
وت�ؤمن الإدارة �أن هذا امل�ستوى من التكامل بني �أن�شطة �رشكاتها يف قطاع تدوير املخلفات هو النموذج الذي
تقوم عليه �إ�سرتاتيجية �رشكة القلعة اال�ستثمارية حيث تخطط لأن تبد�أ �رشكة «�إيكارو» تقدمي خدمات الإدارة
مل�رشوعات جمموعة «�إنتاج».

�إيرادات ال�شركة
(مليون جم)

دمج

نوع اال�ستثمار
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�شركة م�شرق
قامت القلعة بت�أ�سي�س �رشكة م�رشق لإقامة وت�شغيل �أول حمطة من نوعها يف م�رص
متخ�ص�صة يف �أن�شطة تخزين وتداول املنتجات البرتولية وغريها من �أن�شطة الدعم
اللوجي�ستي وخدمات متوين ال�سفن مبيناء �رشق بو�سعيد ،حيث ح�صلت ال�رشكة على
�أر�ض مب�ساحة � 210ألف مرت مربع بنظام حق االنتفاع يف موقع �إ�سرتاتيجي على مقربة
من مدخل قناة ال�سوي�س .ويهدف امل�رشوع �إىل تعظيم ا�ستفادة م�رص من احلجم الهائل
حلركة املالحة ال�سنوية يف القناة.

تطور �أن�شطة ال�شركة

يف مايو  ،2012قامت ال�رشكة بتوقيع اتفاقية امتياز حتت نظام  BOTتبلغ مدتها  25عا ًما مع هيئة ميناء
بور�سعيد بالإ�ضافة �إىل � 5أعوام م�رشوطة بتحقيق  %90من اخلطة امل�ستهدفة ،تبد�أ مبقت�ضاها تنفيذ �أول م�رشوع
من نوعه يف م�رص لإقامة حمطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات ال�صب ال�سائل ومتوين ال�سفن بالوقود.
ومن املخطط �أن تبلغ التكلفة اال�ستثمارية للم�رشوع حوايل  3مليار جنيه لإن�شاء حمطة بطاقة تخزين ت�صل �إىل حوايل
� 800ألف طن من املنتجات البرتولية (مازوت � -سوالر  -نافتا  -جت) وبطاقة تداول 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�رشكة
ب�إن�شائها �ضمن امل�رشوع ال�ستقبال ناقالت حتى � 120ألف طن �ساكن �إ�ضافة �إىل  4مرا�سي ملواعني متوين ال�سفن
(البارجات) لتزويد ال�سفن بالوقود داخل وخارج امليناء ،عل ًما ب�أن امل�رشوع �سوف يتم ا�ستكماله على عدة مراحل.
و�سوف يقوم امل�رشوع بتوفري خدمات تخزين منتجات ال�صب ال�سائل حلركة جتارة املنتجات البرتولية بني
ال�رشق والغرب بغر�ض تلبية احتياجات �أ�سواق ال�رشق الأق�صى وال�رشق الأو�سط و�أ�سواق البحر الأبي�ض
املتو�سط .كما يهدف امل�رشوع �إىل تقدمي خدمة متوين ال�سفن بالوقود �أثناء انتظارها للمرور عرب قناة ال�سوي�س
ا�ستغالال للموقع الفريد الذى تتميز به القناة والتي مير بها �أكرث من � 20ألف �سفينة �سنو ًيا متثل  %10من
التجارة العاملية املنقولة بحر ًا وحواىل  %22من جتارة احلاويات بالعامل.
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ملكية
�شركة القلعة

توزيع الطاقة
القطاع ال�صناعي

�إن �إقامة هذا امل�رشوع لتخزين املنتجات البرتولية وتزويد ال�سفن بالوقود يف ميناء بور�سعيد له �أبعاده
و�آثاره الإ�سرتاتيجية من دعم قناة ال�سوي�س كممر مالحي للتجارة العاملية للب�ضائع والبرتول يف ظل
املتغريات اجلغرافية وال�سيا�سية واملناف�سة املتوقعة من طرق التجارة اجلديدة املقرتحة بني ال�رشق والغرب،
وي�شكل عامل جذب لل�رشكات العاملية واخلطوط املالحية العمالقة للعمل بامليناء كما ي�ساهم يف توفري خمزون
�إ�سرتاتيجي للمنتجات البرتولية للدولة حني احلاجة لال�سترياد عن طريق التن�سيق مع الهيئة العامة للبرتول
لربط م�رشوع م�رشق بال�شبكة القومية خلطوط الأنابيب احلالية داخل البالد عن طريق خط الأنابيب الذى
يعرب قناة ال�سوي�س ( 17كم فقط جنوب موقع امل�رشوع) �إ�ضافة �إىل �أن وجود تلك امل�رشوعات ميثل دعم ًا
للم�رشوعات التنموية الأخرى املزمع �إقامتها مبنطقة �رشق بور�سعيد مثل حمطات توليد الكهرباء واملنطقة
ال�صناعية.
وقد قامت �رشكة م�رشق للبرتول با�ستيفاء كافة املوافقات الرقابية واحلكومية الالزمة لتنفيذ امل�رشوع وي�شمل
ذلك اعتماد الدرا�سات البيئية من هيئة ميناء بور�سعيد .كما انتهت ال�رشكة من جتهيز املوقع متهي ًدا 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.
ومن املخطط �أن تبد�أ م�رشق يف عمليات الإن�شاء بالتزامن مع و�ضع هيكل التمويل املنا�سب لتنفيذ امل�رشوع.

م�صر

مار�س 2007
تاريخ اال�ستثمار

%10

من حركة التجارة
بحرا
العاملية املنقولة ً
متر عرب قناة ال�سوي�س

%22

من حركة جتارة
احلاويات بالعامل تتوقف
للرتانزيت يف قناة
ال�سوي�س

م�شروعات
حديثة الن�ش�أة
نوع اال�ستثمار
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قطاع النقل
تعكف ا�ستثمارات �شركة القلعة يف قطاع النقل النهري و�شبكات ال�سكك احلديدية على �إقامة منظومة متكاملة
من امل�شروعات القادرة على توفري حلول النقل والدعم اللوجي�ستي عالية اجلودة ب�أ�سعار منا�سبة� ،سعيًا
لدعم م�ساعي النمو املحلي والإقليمي ،وتذليل العقبات التي تعوق حركة التجارة البينية يف �أفريقيا.
وتتميز ا�ستثمارات القلعة يف قطاع ال�سكك احلديدية ب�إمكانيات غري حمدودة للم�ساهمة يف حتقيق طفرة
اقت�صادية هائلة يف �أفريقيا ،نظ ًرا الرتفاع تكلفة النقل يف �شرق �أفريقيا �إىل �أعلى امل�ستويات حول العامل ب�سبب
االعتماد املكثف على النقل الربي بال�شاحنات .وعلى جانب �آخر ت�ساهم م�شروعات النقل بوا�سطة ال�سكك
احلديدية يف خف�ض حوايل  %35من تكلفة النقل يف �شرق �أفريقيا اعتمادًا على كفاءة الت�شغيل ومعدالت
ا�ستهالك الوقود ،وهو ما ينعك�س �إيجابًا على امل�شروعات ال�صناعية والتجارية والزراعية ،بقدر ما يرجع
بالفائدة املبا�شرة على خمتلف �شرائح امل�ستهلكني.
وحققت ا�ستثمارات �شركة القلعة طفرة ملحوظة على مدار ال�سنوات القليلة املا�ضية يف جمال النقل النهري
والدعم اللوجي�ستي و�إدارة املوانئ النهرية ،حيث ا�ستفادت ال�شركة من التطورات الكلية التي طر�أت على
امل�شهد االقت�صادي يف ال�سوق امل�صري على خلفية التوجه احلكومي نحو حترير قطاع الطاقة وخف�ض الدعم
ب�صورة تدريجية ،مما يرتتب عليه ارتفاع تكلفة الوقود وحتول ال�شركات وامل�صانع �إىل درا�سة البدائل
العملية املتاحة لأن�شطة النقل وال�شحن .وبذلك �أ�صبحت م�شروعات النقل النهري االختيار الأمثل لنقل
الب�ضائع ،نظ ًرا لكفاءة ا�ستهالك الوقود ولك ْونِها �صديقة للبيئة ،عل ًما ب�أن قدرة البارج الواحد تعادل حمولة
� 45شاحنة بربع العادم فقط.
و�إىل جانب املميزات االقت�صادية التي حتظى بها م�شروعات ال�سكك احلديدية والنقل النهري ،تتميز هذه
امل�شروعات باالنخفا�ض امللحوظ يف معدل انبعاثات الكربون مقارنة ب�أن�شطة النقل التقليدية با�ستخدام
ال�شاحنات الربية.

مليون طن  /كم | �سكك
حديد

احل�صة من
�إجمايل الإيرادات

2006

ت�أ�سي�س �شركة نايل
لوجي�ستيك�س التي تعد
باكورة ا�ستثمارات القلعة
يف قطاع النقل والدعم
اللوجي�ستي.

2009

القلعة ت�شرتي ح�صة من
�أ�سهم �شركة �شيلتام ريل
وايز (امل�ساهم الرئي�سي
يف �سكك حديد ريفت
فايل).

مليون طن  /كم | نقل
نهري

2010

ال�شركة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية تفتتح �أول ميناء نهري
يف طنا�ش ( 20كم جنوب القاهرة) وتبد�أ تنفيذ عقد �إ�سرتاتيجي
لنقل �شحنات القمح ل�صالح ال�شركة العامة لل�صوامع والتخزين.
اتفقت �شركة القلعة و�شركة تران�سن�شوري (�إحدى ال�شركات
امل�ساهمة يف ريفت فايل) على تطبيق برنامج �إعادة الهيكلة الذي
يت�ضمن تو�سعات ر�أ�سمالية قيمتها  250مليون دوالر �أمريكي.
�شركة نايل كارجور تت�سلم �أول دفعة من �أ�سطول بارجات النقل
النهري ال�صديقة للبيئة.

� . 34شركة القلعة  .التقرير ال�سنوي لعام 2012

القطاعات اال�ستثمارية وال�شركات التابعة :النقل

455.7

5.9

�إيرادات قطاع النقل
(مليون جم) يف عام 2012

�صايف الإيرادات بال�سنت الأمريكي
عن كل طن  /كم | �سكك حديد

2011

2012

�سكك حديد ريفت فايل تنجح يف ت�أمني
ت�سهيالت ائتمانية بقيمة  164مليون
دوالر �أمريكي من �أبرز امل�ؤ�س�سات املالية
الدولية.
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية الدولية الرائدة
توافق على ا�ستثمار �أكرث من  120مليون
دوالر �أمريكي يف �شركة �أفريكا ريل وايز.

نايل كارجو تبد�أ ت�شغيل الأونا�ش
العائمة يف ميناء الإ�سكندرية لدعم
حركة الب�ضائع املتداولة بامليناء
وتطوير خدمات النقل النهري
بال�سوق امل�صري.

45

بارجات النقل النهري
التي دخلت اخلدمة

2013

�شركة ريفت فايل تنتهي من تركيب
املرحلة الأويل من نظام الإ�شارات
والتحكم املركزي ( ،)GPSوهو
التطور الأبرز يف تاريخ خط ال�سكك
احلديدية البالغ من العمر  100عام.
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�شركة
�أفريكا ريل وايز
�أفريكا ريل وايز هي ال�رشكة اال�ستثمارية التابعة للقلعة يف قطاع ال�سكك احلديدية ب�أفريقيا.
وت�ضم ا�ستثمارات �أفريكا ريل وايز ح�صة  %51يف �رشكة �سكك حديد ريفت فايل ،والتي
متتلك امتياز ًا ح�رصي ًا ملدة  25عام ًا لإدارة وت�شغيل خط ال�سكك احلديدية البالغ طوله
 2.352كم ويربط بني ميناء مومبا�سا على املحيط الهندي بكينيا والعا�صمة الأوغندية
كامباال مرور ًا باملناطق الداخلية يف كل من كينيا و�أوغندا.

تطور �أن�شطة ال�شركة

قطعت �أفريكا ريل وايز �شوط ًا كب ًريا يف �أعمال ال�صيانة املقررة على مدار العام �ضمن برنامج التو�سعات
اال�ستثمارية املزمع تنفيذه يف غ�ضون خم�س �سنوات بقيمة  287مليون دوالر �أمريكي.

قامت ال�رشكة با�ستبدال الأجزاء املتهالكة واملنحنيات القدمية على طول  140كم ،بالإ�ضافة �إىل جتديد القطارات
البالغة من العمر قرابة  100عام ،وتركيب �أنظمة الإ�شارات والتحكم املركزي ( ،)GPSمع �إحالل وجتديد
العربات واجلرارات يف الور�ش التابعة لل�رشكة يف نريوبي وكامباال .وقد �ساهم ذلك يف زيادة �رسعة عمليات النقل
وخف�ض معدالت احلوادث .وبحلول فرباير  2013قامت ال�رشكة بت�شغيل ما يقرب من  345عربة مت �صيانتها
و 260عربة �إ�ضافية مت جتديدها بالكامل.
وقامت ال�رشكة بر�صد  69.3مليون دوالر �أمريكي لتمويل خطة العام الأول من برنامج �إعادة الت�أهيل ،والتي
ت�شمل تركيب خطوط حديدية جديدة بطول  140كم ( 29.3مليون دوالر �أمريكي) ،وحتقيق زيادة تتجاوز %50
بقدرة اجلرارات امل�ستخدمة حال ًيا ( 19.4مليون دوالر �أمريكي) ،وت�شغيل  600عربة �إ�ضافية (�أكرث من 9.5
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ملكية
�شركة القلعة

القطاع ال�صناعي

النقل

مليون دوالر �أمريكي) ،مع تطوير �أنظمة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات التي ت�شمل تركيب �أنظمة الإ�شارات
والتحكم املركزي ( 10مليون دوالر �أمريكي).

كينيا� ،أوغندا

ً
ملحوظا بربنامج التو�سعات اال�ستثمارية عرب توظيف دفعة �أولية من حزمة القرو�ض
فيما �أحرزت ال�رشكة تقد ًما
خالل �شهر دي�سمرب  ،2012و�أخرى يف يناير  ،2013لإمتام �أعمال ا�ستبدال الق�ضبان املتهالكة بطول  70كم يف
املناطق الأكرث خطورة بني ميناء مومبا�سا والعا�صمة الكينية نريوبي ،و�إحالل عدد من الكباري التي ال تتوافق
مع معايري الأمن وال�سالمة يف �أوغندا ب�أخرى جديدة تطابق املوا�صفات الدولية ،ف�ض ًال عن تعزيز �أ�سطول العربات
امل�ستخدمة مبا يقرب من  1600عربة �إ�ضافية عرب جتديد  40عربة �شهر ًيا ،وتركيب �أنظمة الإ�شارات والتحكم
املركزي .GPS

دي�سمرب 2009

تتوقع الإدارة حتقيق �أدا ًء قو ًيا خالل الن�صف الثاين من عام  ،2013يف �ضوء حت�سن الأو�ضاع ال�سوقية يف كينيا
عقب انتهاء االنتخابات العامة يف هدوء ،ف�ض ًال عن تطبيق �إ�سرتاتيجية الت�سويق اجلديدة التي ت�شمل مزي ًدا من
االهتمام بالعقود اجلديدة حتت نظام (.)take-or-pay

تاريخ اال�ستثمار

�إيرادات ال�شركة
(مليون جم)

دمج

نوع اال�ستثمار
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�شركة نايل
لوجي�ستيك�س
تعمل �رشكة نايل لوجي�ستيك�س على توظيف املميزات التناف�سية الفريدة لنهر النيل،
بغر�ض �إقامة �أكرب �شبكة متكاملة من م�رشوعات النقل النهري – املوفرة يف ا�ستهالك
الوقود – وتقدمي باقة فريدة من خدمات الدعم اللوجي�ستي و�إدارة املوانئ النهرية للعمالء
من �أ�صحاب امل�رشوعات الزراعية وال�صناعية و�رشكات اال�سترياد والت�صدير يف م�رص
وال�سودان وجنوب ال�سودان .وتعمل ال�رشكة على توفري �أعلى معايري اخلدمة للعمالء
من خالل خم�س �رشكات فرعية تابعة ،وهي �رشكة نايل كارجو ،وال�رشكة الوطنية لإدارة
املوانئ النهرية ،و�رشكة احللول املتكاملة الوطنية للنقل النهري ،و�رشكة نايل بارجز للنقل
النهري ،و�رشكة �أ�سطول للنقل الربي.

تطور �أن�شطة ال�شركة

تقوم �رشكة نايل كارجو ببناء وت�شغيل �أ�سطول من بارجات النقل النهري ال�صديقة للبيئة واملوفرة يف ا�ستهالك
الوقود ،وتغطي عمليات ال�رشكة املجرى املالحي النهري من �شمال م�رص �إىل جنوبها ،حيث بد�أت الن�شاط يف عام
 2008ب�أ�سطول مكون من  31وحدة جمددة بالكامل (طول  50مرت).
وخالل عام  ،2012قامت ال�رشكة با�ستالم اثنني من البارجات الدافعة (طول  30مرت) ،و�ستة بارجات مدفوعة
(طول  70مرت) واثنني من البارجات املدفوعة (طول  50مرت) لريتفع بذلك �أ�سطول �رشكة نايل لوجي�ستيك�س من
بارجات النقل النهري �إىل  45وحدة .وتتوقع ال�رشكة ا�ستالم ثالث وحدات جديدة من البارجات املتعاقد على
بنائها مع �رشكة تر�سانة الإ�سكندرية خالل الن�صف الثاين من عام  ،2013ف�ض ًال عن ا�ستالم وحدة دافعة جديدة
و�أخرى مدفوعة من �رشكة املقاولني العرب قبل نهاية العام اجلاري.
وتخطط ال�رشكة كذلك للتعاقد مع �رشكات �أوروبية وتر�سانات حملية من �أجل بناء العدد املتبقي من بارجات نايل
كارجو ،حيث ت�سعى ال�رشكة للتحكم ب�أ�سطول ي�ضم  70وحدة نهرية ،علم ًا ب�أن البارجات احلالية تقدم خدمات
نقل احلاويات والب�ضائع ال�صب ملجموعة فريدة ومتنوعة من العمالء وال�رشكات الزراعية وال�صناعية.
وجنحت نايل كارجو يف تنويع قنوات الإيرادات من خالل توقيع اتفاقية مع م�صلحة اجلمارك و�إدارة احلجر
ال�صحي مبيناء الإ�سكندرية ،تقوم مبوجبها با�ستخدام الأونا�ش العائمة يف رفع منتجات ال�صب ال�سائل ،وذلك
بقدرة مناولة ت�صل �إىل � 15ألف طن يوم ًيا – �أي ما يعادل  3مليون طن �سنو ًيا.
ومن جانب �آخر� ،أعلنت ال�رشكة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية عن بدء ت�شغيل ميناء طنا�ش النهري يف القاهرة
الكربى خالل الربع الأول من عام  .2010ويهدف امل�رشوع �إىل توفري حزمة من خدمات نقل و�شحن وتداول
الب�ضائع واحلاويات ،حيث �أ�صبح �أحد املراكز الرئي�سية خلدمات الدعم اللوجي�ستي بعد �إ�ضافته �إىل جمموعة
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ملكية
�شركة القلعة

النقل

القطاع ال�صناعي

املوانئ النهرية التي يتم تطويرها على طول املجرى املالحي لنهر النيل من مدينة الإ�سكندرية �إىل �صعيد م�رص،
وخا�صة حمافظات بني �سويف واملنيا و�أ�سوان.
وجاء ت�شغيل ميناء طنا�ش الذي تبلغ م�ساحته � 27ألف مرت مربع بالتوازي مع �إعالن ال�رشكة الوطنية لإدارة
املوانئ النهرية عن بدء عقدها مع الهيئة العامة لل�صوامع والتخزين لنقل حوايل  2مليون طن �سنوي ًا من القمح
على امتداد نهر النيل ملدة خم�س �سنوات.
وقامت ال�رشكة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية با�ستكمال  %85من �أعمال الإن�شاء مبيناء النوبارية يف الإ�سكندرية
حتى الآن ،ف�ض ًال عن �إمتام  %90من �أعمال املرحلة الأوىل من ميناء املنيا اجلديد ،عل ًما ب�أن ال�رشكة متار�س
عملياتها م�ؤقتًا من خالل مر�سى م�ست�أجر يف حمافظة بني �سويف ،و�إحدى املوانئ املخ�ص�صة لال�ستخدام العام يف
حمافظة دمياط .كما قامت ال�رشكة بتوقيع اتفاقية لبناء مر�سى خا�ص يف حمافظة �أ�سيوط ل�صالح �رشكة �سيميك�س
املتخ�ص�صة يف �صناعة الأ�سمنت.

م�صر ،ال�سودان،
جنوب ال�سودان

�سبتمرب 2006
تاريخ اال�ستثمار

وعلى �صعيد �آخر ،تعمل �رشكة نايل بارجز للنقل النهري و�رشكة احللول املتكاملة الوطنية للنقل النهري على
طرح �شبكة خدمات النقل النهري والدعم اللوجي�ستي يف �أ�سواق ال�سودان وجنوب ال�سودان ،وذلك با�ستخدام
البارجات النهرية متعددة الأغرا�ض (ت�شمل البارجات الدافعة واملدفوعة) و�أحد املوانئ املتميزة يف مدينة كو�ستي
الواقعة على بعد  300كم جنوب اخلرطوم .وتقوم نايل بارجز حال ًيا بت�شغيل خط مالحي يف جنوب ال�سودان لنقل
الب�ضائع واملنتجات الغذائية والبرتولية.
وتخطط نايل لوجي�ستيك�س خالل ال�سنوات املقبلة �إىل موا�صلة التو�سع ب�أ�سطول البارجات النهرية من �أجل تلبية
الدولتي ،فيما تعمل الإدارة حال ًيا على �إجراء
الطلب املتزايد على خدمات النقل داخل جنوب ال�سودان �أو بني
نْ
�أعمال التجديد ال�شاملة ملجموعة من البارجات عرب ا�ستبدال املحركات املتهالكة ال�ستيفاء املعايري الدولية.

�إيرادات ال�شركة
(مليون جم)

م�شروعات
حديثة الن�ش�أة
نوع اال�ستثمار
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قطاع الأغذية
متثل منظومة الأمن الغذائي واحدة من �أهم الق�ضايا احلياتية التي ت�شغل اهتمام املواطنني يف م�صر وكافة �أنحاء
املنطقة ،حيث يتطلب قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية املزيد من اال�ستثمارات يف جماالت متعددة ت�ضمن
توفري الغذاء ال�صحي والآمن ب�أ�سعار منا�سبة مع مواكبة النمو ال�سكاين املطرد يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط.
تعمل �شركة القلعة على �إقامة امل�شروعات اال�ستثمارية املتكاملة يف قطاع الأغذية ،وت�سعى للتغلب على �أبرز
التحدياتالتيتواجهتطورامل�شروعاتالزراعيةوالغذائيةيفم�صرواملنطقةمنندرةاخلرباتالإداريةوحمدودية
امل�شروعات ال�ضخمة و�ضعف التمويل .وتعمل م�شروعات القلعة على تر�سيخ مكانتها التناف�سية بال�سوق من خالل
جمموعة من املنتجات الرائجة عالية اجلودة التي تنتجها �شركاتها التابعة يف قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية،
حيثتتنوعهذهاملنتجاتبنيالطحينةواحلالوةالطحينيةمن�شركةالر�شيديامليزان،واحلليبالطازجومنتجات
الألبان واللحوم من �شركة مزارع دينا� ،إىل جانب ت�صنيع الع�صائر الطبيعية ومنتجات الألبان من �شركة �إجنوي.
وتركز �شركة القلعة � ً
أي�ضا على �إقامة امل�شروعات الزراعية ال�ضخمة يف ال�سودان وجنوب ال�سودان �ضمن خطة
أرا�ض تربو م�ساحتها على � 500ألف فدان .وتهدف هذه امل�شروعات �إىل امل�ساهمة
متكاملة ال�ست�صالح وزارعة � ٍ
الفعالة يف تدعيم منظومة الأمن الغذائي ،ومواكبة منو اال�ستهالك املحلي على املدى الطويل ،وتقلي�ص فاتورة
الواردات الزراعية ،مع توفري املحا�صيل الأ�سا�سية وت�صدير الفائ�ض من املنتجات ذات القيمة امل�ضافة �إىل
الأ�سواق الإقليمية والعاملية .ويعتمد منوذج ال�شركة على �إقامة امل�شروعات الزراعية ال�ضخمة التي تعد الأ�سلوب
الأمثل والأكرث ا�ستدامة لتعزيز الإنتاجية الزراعية ،مع توفري الأرا�ضي الزراعية وحلول الري املتكاملة – التي
ت�أتي على ر�أ�س �أولويات ال�شركة – �إىل �أبناء املجتمع املحلي.
وحتر�ص �شركة القلعة منذ ن�ش�أتها يف عام  2004على تر�شيد ا�ستهالك املوارد ،وخا�صة املياه� ،سعيًا ملواجهة
التحديات وال�صعوبات التي ت�شهدها املنطقة ويف مقدمتها التغريات املناخية ون�ضوب املوارد الطبيعية .ويف هذا
ال�صدد ،تلتزم مزارع دينا على �سبيل املثال بتطبيق منوذج يحتذى به يف تر�شيد املوارد من خالل توظيف �أنظمة
الري الأكرث كفاءة لزراعة � 10آالف فدان يف م�صر.

احل�صة من
�إجمايل الإيرادات

2007

ت�أ�سي�س جمموعة
جذور لت�صبح
ال�شركة اال�ستثمارية
التابعة يف قطاع
الزراعة وال�صناعات
الغذائية ،بالتزامن
مع اال�ستحواذ على
مزارع دينا و�شركة
الر�شيدي امليزان.

مبيعات �شركة الر�شيدي امليزان
(بالطن)

2008

القلعة تبد�أ اال�ستثمار
يف قطاع الإنتاج
الزراعي بال�سودان،
وحت�صل على حق انتفاع
أرا�ض
ملدة  30عا ًما على � ٍ
زراعية تبلغ م�ساحتها
� 254ألف فدان بالقرب
من مدينة كو�ستي،
ويطل  37كيلو مرت منها
على النيل مبا�شر ًة.
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2009

مزارع دينا حت�صل على ت�سهيالت ائتمانية
بقيمة  200مليون جنيه لت�سريع وترية
اخلطط التو�سعية ،والتي ت�شمل �شراء
ر�ؤو�س �أبقار جديدة بهدف تنمية القطيع
و�إن�شاء حمطات الألبان املتطورة.
جمموعة جذور ت�شرتي �شركة النيل
لل�صناعات الغذائية (�إجنوي) � -إحدى
ال�شركات امل�صرية الرائدة يف جمال
ت�صنيع منتجات الع�صائر والألبان.

�إنتاج احلليب مبزارع دينا
(بالطن)

2009

الر�شيدي امليزان تبد�أ عمليات الإنتاج
يف �أحدث م�صانع املربى و�صل�صلة
الطماطم مبنطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا بتكلفة  30مليون جم.
الر�شيدي امليزان تنجح يف �إمتام
�صفقة �شراء  %75من �شركة
امل�شرف وهي ال�شركة ال�سودانية
الرائدة يف �إنتاج احلالوة الطحينية
والب�سكويت والدقيق.
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�إيرادات جمموعة جذور
(مليون جم)

2010

جمموعة جذور ت�ؤ�س�س ال�شركة
اال�ستثمارية ملنتجات الألبان،
بالتوازي مع قيام مزارع دينا بافتتاح
خط ت�صنيع احلليب املب�سرت.
مزارع دينا تفتتح �سل�سلة جديدة
من منافذ التجزئة لتوفري منتجات
الألبان واللحوم عالية اجلودة
للم�ستهلكني يف جميع �أنحاء
اجلمهورية.

عدد قطيع الأبقار
مبزارع دينا

2011

�شركة وفرة تنتهي
من بيع �أول حم�صول
جتاري من القمح
على م�ساحة ثالثة
�آالف فدان ب�سعر
 450دوالر �أمريكي
للطن ،متجاو ًزا
ال�سعر امل�ستهدف
مببلغ  100دوالر
�أمريكي للطن.

6996

�إجمايل الأرا�ضي املزروعة
يف م�صر (بالفدان)

2012

�شركة القلعة ترفع ح�صتها يف �شركة وفرة ال�سودانية �إىل .%99.9
الر�شيدي امليزان ت�ستحوذ على احل�صة املتبقية يف �شركة امل�شرف
وترفع ح�صتها �إىل %100
مزارع دينا ت�ؤ ّمن قر�ض بقيمة  92مليون جم لتمويل الأعمال املدنية
و�شراء املعدات والآالت وا�سترياد  2000ر�أ�س من �أجود �سالالت الأبقار
بهدف تنمية من�ش�آت قطاع الألبان ورفع الطاقة الإنتاجية من احلليب
اخلام ،مع متويل �شراء  400بقرة �إ�ضافية من التدفقات النقدية
اخلا�صة بال�شركة.
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جمموعة جذور
منوذجا متميزًا لبناء امل�رشوعات الزراعية والغذائية الناجحة ،حيث
تقدم جمموعة جذور
ً
تتكامل عمليات املجموعة يف م�رص واملنطقة بني ثالثة �أن�شطة رئي�سية هي �أن�شطة الإنتاج
الزراعي ،وت�صنيع منتجات الألبان ،وال�سلع الغذائية اال�ستهالكية �رسيعة الدوران.
وت�ضم ا�ستثمارات جمموعة جذور يف م�رص عدد ًا من ال�رشكات الرائدة هي �رشكة
الر�شيدي امليزان ،و�رشكة دينا لال�ستثمارات الزراعية (مزارع دينا) ،و�رشكة �إجنوي،
و�رشكة امل�رصيني ،وال�رشكة اال�ستثمارية ملنتجات الألبان (وهي ذراع الت�سويق التابع
ل�رشكة مزارع دينا) ،بالإ�ضافة �إىل �رشكة امل�رشف يف ال�سودان.

تطور �أن�شطة ال�شركة

حققت �رشكة الر�شيدي امليزان نتائج قيا�سية خالل عام  ،2012حيث �سجلت �أعلى مبيعات يف تاريخ ال�رشكة،
واحتفظت ب�صدارة �أ�سواق احلالوة والطحينة بح�صة �سوقية بلغت  %57و %66على التوايل ،ف�ض ًال عن احتالل
املرتبة الثالثة ب�سوق املربى يف م�رص اعتبا ًرا من �شهر نوفمرب .2012
وقامت الر�شيدي امليزان خالل عام  2012بطرح عدد من املنتجات اجلديدة التي القت ا�ستح�سان اجلمهور يف
م�رص واملنطقة ،مثل �شيكوالتة �سربيد وحالوة �سربيد .كما عملت ال�رشكة على تنمية �أعمالها بقطاع ت�صنيع
املربى واال�ستحواذ على ح�صة �سوقية تبلغ  %11يف م�رص ،مع التو�سع يف الأن�شطة الت�صديرية �إىل �أكرب حمالت
التجزئة يف الواليات املتحدة واليابان والأ�سواق الأفريقية.
فيما انخف�ضت �إيرادات �رشكة امل�رشف ال�سودانية خالل عام  2012ت�أث ًرا بانخفا�ض قيمة اجلنية ال�سوداين يف
الربع الثاين وتباط�ؤ الن�شاط الإنتاجي خالل الن�صف الثاين من العام ،عل ًما ب�أن ال�رشكة تعد �أكرب منتج للحالوة
الطحينية يف ال�سوق ال�سوداين.
ورجو ًعا �إىل ال�سوق امل�رصي حيث متتلك مزارع دينا �أكرب مزرعة �ألبان تابعة للقطاع اخلا�ص بالدولة ،جنحت
ال�رشكة يف ت�أمني ت�سهيالت ائتمانية لتمويل اخلطط التو�سعية الهادفة �إىل تطوير من�ش�آت قطاع الألبان ،و�إقامة
حمطات حلب حديثة ،مع ا�سترياد  2000ر�أ�س من الأبقار وتو�سعة العنابر املخ�ص�صة لها ،بالإ�ضافة �إىل متويل
�رشاء  400ر�أ�س �أخرى با�ستخدام التدفقات النقدية اخلا�صة بال�رشكة .وقامت مزارع دينا با�ستالم �ألف ر�أ�س
من الأبقار امل�ستوردة خالل عام  ،2012لي�صل عدد قطيع الأبقار �إىل � 14.927ألف بقرة – ت�شمل  6689بقرة
حالبة – يف نهاية العام.
وت�ساهم هذه اخلطط التو�سعية يف زيادة الطاقة الإنتاجية �إىل � 73ألف طن من احلليب الطازج يف عام ،2013
حيث ت�سعى ال�رشكة �إىل تلبية احتياجات جمهور امل�ستهلكني و�سد فجوة التوريدات يف ال�سوق املحلي ،عل ًما
ب�أنها تقوم بتوريد احلليب �إىل غريها من كربى ال�رشكات املحلية التي يدخل احلليب �ضمن مكونات �إنتاجها.

ICDP

اال�ستثمارية ملنتجات الألبان
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ملكية
�شركة القلعة

الأغذية

القطاع ال�صناعي

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن مزارع دينا تعد من �أبرز �رشكات �إنتاج اخل�رضوات والفاكهة حيث متتد مزارعها على
م�ساحة � 10آالف فدان.
رواجا يف �سوق منتجات الألبان منذ
وعلى �صعيد مت�صل ،متتلك مزارع دينا واحدة من �أكرث العالمات التجارية ً
افتتاح م�صنع احلليب املب�سرت يف عام  .2010وبلغت ح�صة ال�رشكة  %60من �سوق احلليب اعتبا ًرا من دي�سمرب
 ،2012ف�ض ًال عن منو معدالت �إنتاج الزبادي �إىل � 40ألف كوب يوم ًيا ،مقارنة مع  300كوب فقط وقت �رشاء
ال�رشكة.
ومن جانب �آخر� ،ساهمت �أعمال التجديد ال�شاملة مب�صنع �رشكة �إجنوي – �إحدى ال�رشكات الرائدة يف ت�صنيع
منتجات الألبان والع�صائر بال�سوق امل�رصي – يف تعايف معدالت املبيعات منذ �أواخر الربع الثالث وحتى نهاية
العام .وتزامن ذلك مع �إ�رشاف جمموعة جذور على طرح العبوة اجلديدة حجم  250مليلرت ذات الت�صميمات
اجلذابة وال�شعار املميز ل�رشكة �إجنوي يف مطلع الربع الأخري من عام  ،2012وهو ما �ساهم يف خروج ال�رشكة من
�أزمة انخفا�ض املبيعات خالل عام  ،2011وما حلق بها من حتديات ت�شغيلية خالل الن�صف الأول من عام .2012

م�صر ،ال�سودان

�سبتمرب 2007
تاريخ اال�ستثمار

وانتهت ال�رشكة كذلك من زيادة الطاقة الإنتاجية خلط الإنتاج ( )Tetra Finoعرب تركيب ماكينة التعبئة
اجلديدة ،حيث ت�ستهدف خطط عام  2013زيادة مبيعات ال�رشكة مبعدل  %74و�ضخ ا�ستثمارات جديد لدعم
دورة ر�أ�س املال العامل ،وتعكف ال�رشكة على درا�سة �آليات و�سبل حت�سني كفاءة ومرونة العمليات من �أجل
ا�ستعادة ريادة ال�سوق مرة �أخرى.
وت�سعى جمموعة جذور �إىل خلق كيان موحد لال�ستفادة من مميزات اقت�صاديات احلجم وتوظيف فر�ص التكامل
الإ�سرتاتيجي بني م�رشوعات الألبان التي ت�ضم ك ًال من �رشكة �إجنوي ومزارع دينا .وترى الإدارة �رضورة
االهتمام بهذا النوع من التكامل نظ ًرا للتحديات التي تواجه قطاع ال�صناعات الغذائية وت�أثري التباط�ؤ االقت�صادي
الراهن ،ومع ذلك ت�ستبعد تراجع مبيعات ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية مثل احلالوة واحلليب واجلنب بنف�س معدل
تباط�ؤ الأداء االقت�صادي ب�شكل عام.

�إيرادات جمموعة
جذور (مليون جم)

دمج
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�شركة وفرة
�رشكة وفرة هي ال�رشكة اال�ستثمارية التابعة للقلعة يف قطاع الإنتاج الزراعي بال�سودان
وجنوب ال�سودان .ومتتلك وفرة عقود انتفاع لأكرث من � 500ألف فدان من خالل �رشكة
�سابينا (� 324ألف فدان يف ال�سودان) ،و�رشكة كونكورد (� 250ألف فدان يف جنوب
ال�سودان) .وتعمل هذه ال�رشكات على �إقامة امل�رشوعات الزراعية ال�ضخمة يف ال�سودان
وجنوب ال�سودان ،تركيزًا على جمموعة متنوعة من املحا�صيل الزراعية مثل الذرة وعباد
ال�شم�س وال�سورجام والأرز وخمتلف �أنواع احلبوب والبقوليات.

تطور �أن�شطة ال�شركة

تتطلع �رشكة وفرة للتحول �إىل �أكرب ال�رشكات اال�ستثمارية يف قطاع الإنتاج الزراعي باملنطقة عرب ا�ستك�شاف
دولتي ال�سودان وجنوب ال�سودان.
املزيد من فر�ص اال�ستثمار الإقليمية التي تتكامل مع م�رشوعاتها احلالية يف
ْ

وت�ضم �رشكة �سابينا ا�ستثمارات القلعة الزراعية قرب مدينة كو�ستي ،حيث ح�صلت على عقود انتفاع ملدة
 30عام ًا قابلة للتجديد مل�ساحة � 324ألف فدان من الأرا�ضي الزراعية الواقعة بوالية النيل الأبي�ض على بعد
 300كيلومرت جنوب اخلرطوم ،وتطل  37كيلومرت منها على نهر النيل مبا�رشةً .وقامت ال�رشكة بتخ�صي�ص
جزء من الأرا�ضي التابعة لها لزراعة ق�صب ال�سكر ،مع ا�ستغالل اجلزء املتبقي يف زراعة خمتلف املحا�صيل
النقدية.
وح�صلت �رشكة كونكورد على عقود انتفاع لقرابة � 250ألف فدان من الأرا�ضي الزراعية بالقرب من مدينة بانتيو
بوالية الوحدة يف جنوب ال�سودان ،والتي تقع على بعد  600كم تقريب ًا �شمال عا�صمة جنوب ال�سودان مدينة
جوبا ،عل ًما ب�أن �أرا�ضي �رشكة كونكورد تقع على م�سافة قريبة من امليناء النهري اململوك ل�رشكة كري مارين� ،أحد
م�رشوعات القلعة يف قطاع النقل النهري والدعم اللوجي�ستي بالدولة.
وخالل عام  ،2012قامت �سابينا با�ستكمال التجهيزات الالزمة لزراعة � 7آالف فدان ،ف�ض ًال عن زراعة حوايل 5
�آالف فدان مبح�صول ال�سورجام ،و�إعادة ت�أهيل البنية التحتية ل�شبكة الري يف املنطقة �سع ًيا مل�ساعدة املزارعني
املحليني يف ري م�ساحات ت�صل �إىل � 10آالف فدان.
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ملكية
�شركة القلعة

الأغذية

القطاع ال�صناعي

وقد تعر�ضت الأرا�ضي الزراعية التابعة ل�رشكة كونكورد ملوجة في�ضانات �أدت �إىل ت�شبعها باملياه ،وهو ما �أثر �سل ًبا على
املحا�صيل املزروعة خالل مو�سم الأمطار يف عام 2012؛ الأمر الذي �سلط ال�ضوء على �أهمية �إجراء تعديالت جوهرية يف
�آليات و�أ�ساليب جتهيز الأرا�ضي للزراعة من �أجل تفادي تكرار هذه الأحداث يف امل�ستقبل .وواجهت ال�رشكة املزيد من
التحديات خالل عام  2012بعد فقدان جزء من املحا�صيل ،حيث قامت ال�رشكة بزراعة  2500فدان من حبوب الذرة
وال�سورجام واحلم�ص وعباد ال�شم�س يف مطلع مو�سم  ،2013 -2012غري �أن االرتفاع ال�شديد يف درجات احلرارة
طوال املو�سم انعك�س �سل ًبا على �إنتاجية املحا�صيل املزروعة ،با�ستثناء حبوب ال�سورجام وعباد ال�شم�س.
دولتي ال�سودان وجنوب ال�سودان ،غري �أن الإدارة
وت�أثرت عمليات ال�رشكة كذلك بالتوترات ال�سيا�سية بني
ْ
الدولتي ،يف حني توا�صل
متفائلة با�ستكمال م�رشوعاتها الزراعية يف �ضوء اتفاقية ال�سالم وفتح احلدود بني
نْ
�أ�سعار احلبوب االرتفاع ب�أ�سواق املنطقة ،لت�سجل �أ�سعار ال�سورجام ما يعادل  950دوالر للطن (ت�سليم املزرعة).
ومت�ضي ال�رشكة يف و�ضع اخلطط التنفيذية اخلا�صة بامل�رشوع الهند�سي الذي يهدف �إىل حماية نحو �ألف فدان
من �أ�رضار الفي�ضانات ،و�ضمان امت�صا�ص املياه بالكامل متهي ًدا لزراعة حبوب الذرة وال�سورجام .ويت�ضمن
امل�رشوع �آليات الري احلديثة للم�ساهمة يف تطوير منوذج الإنتاج ،وتوفري املياه الالزمة لزراعة  500فدان
باحلبوب الزراعية خالل مو�سم اجلفاف .2014 – 2013

ال�سودان،
جنوب ال�سودان

�سبتمرب 2007
تاريخ اال�ستثمار

وجدير بالذكر �أن �رشكة القلعة قامت بزيادة ح�صتها يف �رشكة وفرة �إىل  %99.9يف مطلع عام  ،2012عرب حتويل
املديونية امل�سجلة على ال�رشكة �إىل ح�صة ملكية يف �أ�سهم ر�أ�سمالها.

الأرا�ضي املجهزة
للزراعة (بالفدان)

دمج
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قطاع التعدين
تهدف �شركة القلعة �إىل م�ساعدة �أ�سواق القارة الأفريقية ومنطقة ال�شرق الأو�سط على تعظيم اال�ستفادة من
املوارد الطبيعية الوفرية ب�أنحاء املنطقة ،عرب بناء منظومة متكاملة من امل�شروعات اال�ستثمارية يف جماالت
عديدة ت�شمل �إدارة املحاجر مل�صانع الأ�سمنت ،وت�صنيع مواد البناء النظيف ،وتوفري الطلب املحلي والعاملي
على كربونات الكال�سيوم املطابق للموا�صفات الدولية ،وغريها من املواد ال�صناعية ذات القيمة امل�ضافة.
اهتمت ال�شركة بر�صد التطورات التي طر�أت م�ؤخ ًرا على �سوق مواد البناء ال�صديقة للبيئة ،حيث الحظت
ارتفاع الطلب بقوة ملحوظة على خلفية ن�ضج الوعي ب�أهمية التطبيق ال�صارم ل�سيا�سات تر�شيد الطاقة يف
كافة �أنحاء العامل.
وعلى هذا الأ�سا�س ،قامت جال�س روك للمواد العازلة – التابعة ل�شركة �أ�سكوم للتعدين واخلدمات
اجليولوجية – با�ستثمار  70مليون دوالر �أمريكي لإن�شاء م�صنع جديد يف �صعيد م�صر من �أجل تلبية الطلب
املحلي والعاملي على مواد عزل ال�صوت واحلرارة ومكافحة احلرائق.
تلعب هذه املواد العازلة دو ًرا حموريًا يف تر�شيد ا�ستهالك الطاقة بالعديد من ال�صناعات ،حيث ت�ساهم يف
تقليل فواقد الطاقة وتر�شيد ا�ستهالك الوقود الذي يعد احرتاقه من �أبرز م�سببات ظاهرة االحتبا�س احلراري
والتغري املناخي.
ومن جانب �آخر ،تهدف �شركة �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات �إىل �إنتاج كربونات الكال�سيوم املطحون
بدرجات ت�صل �إىل �شديد النعومة ،واملتوفرة بجودة عالية يف م�ستودعات احلجر اجلريي املتواجدة ب�صعيد
م�صر ،حيث تدخل هذه املادة ب�صورة �أ�سا�سية يف العديد من التطبيقات ال�صناعية ومنها �صناعة الدهانات
والبوليمر والورق.

احل�صة من �إجمايل
الإيرادات

2006

�أ�سكوم للتعدين واخلدمات
اجليولوجية تنف�صل
عن جمموعة �أ�سيك
القاب�ضة ،وت�صبح ال�شركة
اال�ستثمارية التابعة للقلعة
يف قطاع التعدين ،وحتديدً ا
امل�شروعات اال�ستك�شافية
والإنتاجية للمعادن
الثمينة واملواد ال�صناعية.

مبيعات �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات
والكيماويات (�ألف طن)

2007

�أ�سكوم تتو�سع وت�ضم
� 6شركات تابعة يف 6
�أ�سواق خمتلفة خالل
� 3سنوات من تاريخ
ا�ستحواذ جمموعة
�أ�سيك القاب�ضة
عليها.
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2008

�شركة القلعة تخف�ض
ح�صتها يف �أ�سكوم من
� %61.5إىل  ،%49.9يف
�صفقة التخارج اجلزئي
عرب �سل�سلة العمليات
ال�سوقية ،والتي بلغت
ح�صيلتها النقدية 45
مليون دوالر �أمريكي.

مبيعات ن�شاط �إدارة
املحاجر (مليون طن)

2009

افتتاح م�صنع كربونات الكال�سيوم يف حمافظة
املنيا التي حتظى ب�أف�ضل م�ستودعات احلجر
اجلريي حول العامل .بلغت التكلفة اال�ستثمارية
للم�شروع  26.81مليون دوالر �أمريكي ،وتبلغ
طاقته الإنتاجية � 180ألف طن �سنو ًيا.
�إن�شاء �شركة �أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز لت�صبح
كيا ًنا موحدً ا للأن�شطة اال�ستك�شافية التي
متار�سها ال�شركة.
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546.1

�إيرادات قطاع التعدين
(مليون جم)

2010

96.5

�إيرادات �شركة �أ�سكوم لت�صنيع
الكربونات والكيماويات (مليون جم)

�شركة �أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز تبد�أ
�أعمال احلفر يف امتيازات “دي�ش مونتني”
و”�أبت�سلو» مبنطقة �أ�سو�سا الواقعة على
م�ساحة  800كم مربع يف غرب �أثيوبيا،
حيث �أظهرت نتائج حتليل العينات الأولية
وجود م�ساحات غنية بالذهب واملعادن
النفي�سة مما يعزز فر�ص حتقيق اكت�شاف
اقت�صادي هام بهذه االمتيازات.

2011

م�ضاعفة قدرة الطحن من 120
�ألف طن �إىل � 240ألف طن �سنو ًيا
بعد ت�أمني قر�ض بقيمة 7.3
مليون دوالر �أمريكي من البنك
الأهلي املتحد ل�شركة �أ�سكوم.

%59.6

ن�سبة �صادرات �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات
والكيماويات من �إجمايل الإنتاج

2012

�شركة جال�س روك للمواد العازلة تفتتح
م�صنع ال�صوف الزجاجي وال�صوف ال�صخري
بطاقة �إنتاجية تبلغ � 50ألف طن �سنو ًيا،
�سع ًيا لدعم منظومة تر�شيد ا�ستهالك
الطاقة بالأ�سواق املحلية والإقليمية
والدولية.
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�شركة �أ�سكوم
تعد �رشكة �أ�سكوم (املقيدة يف البور�صة امل�رصية حتت كود � )ASCM.CAإحدى
ال�رشكات اال�ستثمارية الرائدة يف تقدمي اخلدمات اجليولوجية والتعدينية ب�أ�سواق املنطقة.
وتتخ�ص�ص ال�رشكة يف توفري الأن�شطة البحثية والتنموية مل�رشوعات التعدين ،و�إنتاج املواد
ال�صناعية مثل كربونات الكال�سيوم ،واملواد العازلة مثل ال�صوف ال�صخري وال�صوف
الزجاجي .وحتظى �رشكة �أ�سكوم بتواجد مبا�رش يف ت�سعة �أ�سواق �إقليمية ،ف�ض ًال عن
ت�شغيل ما يقرب من  1100موظف مب�رشوعاتها املختلفة.

تطور �أن�شطة ال�شركة

�إدارة املحاجر :جنحت �أ�سكوم يف التحول �إىل �أكرب �رشكة متخ�ص�صة يف �إدارة املحاجر مبنطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا على مدار العقد املا�ضي ،وتقوم ال�رشكة بتوفري �أكرث من  40مليون طن �سنو ًيا من املواد اخلام
التي حتتاجها �رشكات وم�صانع الأ�سمنت ،من خالل �أن�شطة �إدارة املحاجر يف م�رص وال�سودان.
التعدين :جنحت �رشكة �أ�سكوم يف التحول من �إحدى ال�رشكات اخلدمية ال�صغرية يف قطاع مواد البناء �إىل �رشكة
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�رشكة حال ًيا ب�إدارة عدد من املحاجر ال�صغرية يف م�رص �إىل جانب امتالك �رشكة متخ�ص�صة يف �إنتاج مواد البناء
ب�سوق اجلزائر.
املعادن الثمينة :ت�أ�س�ست �رشكة �أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز لتوحيد �أن�شطة �أ�سكوم يف جمال ا�ستك�شاف و�إنتاج
املعادن الثمينة .وتعمل ال�رشكة 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�رشكة يف فر�ص حتقيق اكت�شاف واعد بتلك املنطقة.
وقد قامت �رشكة �أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز با�ستكمال �أعمالها يف امتياز النيل الأزرق بال�سودان مع ت�سجيل نتائج
واعدة بعد حتليل العينات الأولية ،عل ًما ب�أن االمتيازات االثيوبية وال�سودانية تقع �ضمن منطقة الدرع العربي
النُّوبي ،وهي منطقة حديثة االكت�شاف وغنية باملعادن الثمينة مثل الذهب وغريه.
وتركز ال�رشكة حال ًيا على الأن�شطة اال�ستك�شافية والإنتاجية يف امتياز �أ�سو�سا ،وخا�صة مبنطقة «دي�ش مونتني»،
حيث �أظهرت نتائج حتليل العينات الأولية وجود م�ساحات غنية بالذهب واملعادن النفي�سة مما يرفع التوقعات
اخلا�صة بتحقيق اكت�شاف اقت�صادي كبري من هذه االمتيازات.
اخلامات ال�صناعية :قامت ال�رشكة ب�إن�شاء م�صنع جديد لإنتاج كربونات الكال�سيوم يف عام  ،2009على مقربة
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ملكية
�شركة القلعة

التعدين

القطاع ال�صناعي

من االمتيازات املنتجة يف �صعيد م�رص� ،سع ًيا لتلبية الطلب املتزايد على تلك املادة باعتبارها مكون رئي�سي يف
�صناعة البال�ستيك والورق والدهانات والكيماويات.
وقد ح�صلت �رشكة �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات على قر�ض بقيمة  7.3مليون دوالر �أمريكي من
البنك الأهلي املتحد يف مطلع عام  ،2012بغر�ض متويل اخلطة التو�سعية وم�ضاعفة �إنتاج كربونات الكال�سيوم
من � 120ألف طن �إىل � 240ألف طن �سنو ًيا .وت�ضمنت اخلطة �إن�شاء حمطة للطحن اجلاف تعمل بقدرة � 60ألف
طن �سنو ًيا ومت ت�شغيلها يف مار�س  ،2013بينما تت�ضمن املرحلة الثانية توظيف تكنولوجيا الطحن الرطب للمرة
الأوىل يف م�رص ،من �أجل زيادة الطاقة الإنتاجية بواقع � 48ألف طن �سنو ًيا عند ت�شغيل حمطة الطحن الرطب يف
مطلع الن�صف الثاين من عام  .2013وي�ستحوذ الإنتاج بدرجاته الناعمة و�شديدة النعومة على ن�صيب الأ�سد من
الطاقة الإنتاجية اجلديدة ،وهو ما يتيح �إنتاج � 12ألف طن �إ�ضايف من خالل �إدخال تعديالت على ت�شكيلة املنتجات
احلالية ،عل ًما ب�أن  %50من الطاقة الإنتاجية اجلديدة يتم ت�صديرها �إىل الهند ،مع التفاو�ض حال ًيا لطرح الإنتاج
�إىل كبار العمالء بالأ�سواق الأفريقية.
ومن جانب �آخر ،بد�أت �رشكة 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  .2012وبد�أت ال�رشكة
�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 .وتلعب منتجات ال�صوف ال�صخري وال�صوف الزجاجي دو ًرا حمور ًيا
يف تر�شيد ا�ستهالك الطاقة بالعديد من ال�صناعات ،حيث ت�ساهم يف تقليل فواقد الطاقة عرب تر�شيد ا�ستهالك
الوقود الذي ميثل احرتاقه واح ًدا من �أبرز امل�سببات لظاهرة االحتبا�س احلراري والتغريات املناخية .وتدخل
هذه املواد ب�صورة �أ�سا�سية يف تطبيقات قطاع الإن�شاء ،و�أنظمة التربيد والتدفئة ،والقطاع ال�صناعي ،وقطاع
املالحة البحرية ،و�صناعة ال�سيارات ،والعديد من التطبيقات الزراعية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �رشكة جال�س روك و�رشكة �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات ت�سعيان لتنمية
الأن�شطة الت�صديرية ،وت�ستفيد م�صانعهما من الت�سهيالت ال�رضيبية واجلمركية كونهما تعمالن وفق ًا لنظام
املناطق احلرة.

م�صر ،اثيوبيا ،ال�سودان،
اجلزائر� ،سوريا،
ال�سعودية ،العراق،
الإمارات ،عمان

دي�سمرب 2004
تاريخ اال�ستثمار

(انف�صلت عن �أ�سيك القاب�ضة يف
دي�سمرب )2006

�إيرادات �أ�سكوم لت�صنيع
الكربونات والكيماويات
(مليون جم)

دمج وت�أ�سي�س
م�شروعات
جديدة
نوع اال�ستثمار
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قطاع الأ�سمنت
من م�صر �إىل اجلزائر وال�سودان ،تقوم ا�ستثمارات �شركة القلعة بت�صنيع مواد البناء عالية اجلودة التي
تطابق املوا�صفات البيئية الدولية ،مع امل�ساهمة يف تطوير منظومة البنية التحتية يف �أفريقيا وال�شرق
الأو�سط ،ودعم م�سرية التنمية االقت�صادية ب�أنحاء القارة ال�سمراء.
وتهدف �شركة القلعة �إىل �إقامة امل�شروعات اال�ستثمارية الناجحة يف جماالت عديدة ت�شمل �صناعة الأ�سمنت
والإن�شاءات والإدارة الهند�سية ،بغر�ض �سد الفجوة الهائلة يف دول جنوب ال�صحراء الأفريقية ،والتي متثل
 %84من التعداد ال�سكاين للقارة ال�سمراء ،وت�ستحوذ على  %36فقط من معدالت �إنتاج الأ�سمنت يف �أفريقيا.
وتدرك �شركة القلعة �أن حتقيق ذلك الهدف ينطوي على حتديات �صعبة �أبرزها ارتفاع تكلفة �إقامة امل�شروعات
ونق�ص �إمدادات الوقود �إىل م�صانع الأ�سمنت ،غري �أن ال�شركة تنتهج �إ�سرتاتيجية طموحة لتوظيف الأ�س�س
االقت�صادية املتينة التي تدعم امل�شروعات التابعة ملجموعة �أ�سيك القاب�ضة ،ويتمثل �أبرزها يف ارتفاع الطلب
�إىل معدالت تتجاوز القدرة الإنتاجية الإجمالية مل�صانع الأ�سمنت ب�أفريقيا.
وتعتزم �شركة �أ�سيك للأ�سمنت – �إحدى �شركات �أ�سيك القاب�ضة – الو�صول بحجم الإنتاج الكلي �إىل  10مليون
طن �سنويًا بحلول عام  ،2016وذلك من خالل م�شروعات الأ�سمنت حديثة الن�ش�أة وامل�صانع القائمة بعد
خ�ضوعها لربامج التجديدات ال�شاملة و�إعادة الهيكلة الإدارية والت�شغيلية.

احل�صة من �إجمايل
الإيرادات

2004

يف باكورة �صفقاتها
اال�ستثمارية ،القلعة
ت�شرتي ح�صة %59
يف جمموعة �أ�سيك
القاب�ضة ،باعتبارها
�إحدى ال�شركات املتعرثة
يف ذلك الوقت ب�صناعة
الأ�سمنت والإن�شاءات.

2005

ت�أ�سي�س �شركة �أ�سيك للأ�سمنت
حتت مظلة جمموعة �أ�سيك
القاب�ضة.
القلعة تبيع ح�صتها يف �شركة
بورتالند حلوان للأ�سمنت �إىل
 Italcementiيف �صفقة بلغت
ح�صيلتها النقدية  795مليون
دوالر �أمريكي.
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معدل �إنتاج الأ�سمنت
(مليون طن)

2006

�أ�سيك اجلزائر للأ�سمنت
– �إحدى �شركات �أ�سيك
للأ�سمنت – تفوز
مبناق�صة �إن�شاء م�صنع
جديد بطاقة  3مليون
طن �سنو ًيا يف منطقة
جلفا على بعد  300كم
جنوب اجلزائر.

2007

�أ�سيك للأ�سمنت
ت�ستحوذ على ح�صة
 %35وحقوق الإدارة
يف �شركة �أ�سمنت
زهانة الواقعة غرب
اجلزائر.

2008

�أ�سيك للأ�سمنت
ت�صبح �أكرب
م�ساهم يف �شركة
م�صر للأ�سمنت
– قنا بعد زيادة
ح�صتها �إىل .%28

القطاعات اال�ستثمارية وال�شركات التابعة :الأ�سمنت

1779.5

�إيرادات قطاع الأ�سمنت
والإن�شاءات (مليون جم)

2009

حتالف �أ�سيك
للأ�سمنت وم�صر
للأ�سمنت – قنا
لت�أ�سي�س �شركة �أ�سيك
للخر�سانة اجلاهزة
بغر�ض �سد العجز
الكبري يف قطاع مواد
البناء مبحافظات
ال�صعيد امل�صري.

359.9

�إيرادات ت�صنيع الأ�سمنت
(مليون جم)

2010

�أ�سيك للأ�سمنت تفتتح م�صنع �أ�سمنت التكامل يف ال�سودان،
بطاقة �إنتاجية تبلغ  1.6مليون طن �سنو ًيا ،بهدف خدمة
ال�سوق املحلي وتطوير �صناعة الأ�سمنت بالدولة حيث
يعد �أكرث م�صانع الأ�سمنت تطو ًرا يف ال�سودان.
�شركة �أ�سيك املنيا حت�صل على قر�ض م�شرتك بقيمة 185
مليون دوالر �أمريكي للم�ساهمة يف متويل �إن�شاء م�صنع
�أ�سمنت جديد بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل  1.6مليون طن
�سنو ًيا يف حمافظة املنيا يف م�صر ،وذلك بتكلفة ا�ستثمارية
تبلغ  335مليون دوالر �أمريكي.

1259.0

�إيرادات ن�شاط الإن�شاءات والإدارة
(مليون جم)

2011

ت�شغيل خط �إنتاج
اخلر�سانة اجلاهزة
ب�سوهاج ،وهو ثالث
خطوط الإنتاج
اخلا�صة ب�شركة
�أ�سيك للخر�سانة
اجلاهزة يف
حمافظات الوجه
القبلي مب�صر.

2012

�شركة �أ�سمنت زهانة
باجلزائر حتقق نتائج
قيا�سية يف عام ،2012
وتطابق املعايري املعتمدة
دول ًيا مل�صانع الأ�سمنت على
خلفية حت�سينات الكفاءة
الت�شغيلية ،وتزويد خطوط
االنتاج باملعدات اجلديدة،
و�إمتام برنامج �إعادة
الهيكلة الإدارية.
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�شركة �أ�سيك
القاب�ضة
تعد جمموعة �أ�سيك القاب�ضة �أحد ال�رصوح الرائدة يف �صناعة الأ�سمنت والهند�سة
والإن�شاءات ب�أ�سواق القارة الأفريقية ومنطقة ال�رشق الأو�سط .وتتمتع جمموعة �أ�سيك
القاب�ضة بخربة تربو على  30عا ًما يف جماالت متنوعة متتد من ت�صميم وهند�سة املن�ش�آت
ال�صناعية �إىل تطوير �أنظمة الإدارة الفنية وبرامج التحكم الآيل .وت�ضم جمموعة �أ�سيك
القاب�ضة عد ًدا من اال�ستثمارات وال�رشكات �أبرزها �رشكة �أ�سيك للأ�سمنت التي جنحت
يف النمو ك�أبرز الالعبني يف �صناعة الأ�سمنت باملنطقة .وتعمل �أ�سيك للأ�سمنت على زيادة
طاقتها الإنتاجية �إىل  10مليون طن �سنو ًيا بحلول عام  2016يف الأ�سواق الرئي�سية باملنطقة
مثل م�رص وال�سودان واجلزائر.

تطور �أن�شطة ال�شركة

متتلك �رشكة �أ�سيك للأ�سمنت ح�ص�ص ًا يف ثالث �رشكات م�رصية رائدة ،حيث تعد �أكرب م�ساهم يف �رشكة م�رص
للأ�سمنت – قنا بح�صة  .%28وبلغت مبيعات م�رص للأ�سمنت – قنا  1.9مليون طن يف عام  ،2012م�صحو ًبا
بانخفا�ض طفيف يف الإيرادات نتيجة زيادة املعرو�ض ب�سوق الأ�سمنت مما �أدى �إىل تراجع �أ�سعار التوريد ،ودون
�أن ي�ؤثر ذلك على م�ستوى الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�رضائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك حيث بلغت
 300مليون جم ،مع و�صول هام�ش الربح �إىل .%40
ومتتلك �أ�سيك للأ�سمنت � ً
أي�ضا ح�صة الأغلبية يف �رشكة �أ�سيك املنيا التي تعمل على �إن�شاء م�صنع �أ�سمنت جديد
بطاقة �إنتاجية تبلغ  2مليون طن �سنو ًيا .وتجُ ري ال�رشكة حال ًيا اختبارات الت�شغيل النهائية متهي ًدا لبدء الإنتاج
التجاري يف الن�صف الأول من عام  ،2013عل ًما ب�أنها تغلبت على العديد من التحديات طوال فرتة الإن�شاء ،ومنها
ت�أخر املوافقات احلكومية الالزمة لإمداد امل�صنع باحتياجاته من الوقود واالحتجاجات العمالية ،وهو ما �شجع
ال�رشكة للجوء �إىل حلول ابتكارية لتزويد امل�صنع بالطاقة الكهربائية حلني �إمتام الربط مع ال�شبكة القومية
للكهرباء يف عام .2014
و�أخ ًريا ،ت�أ�س�ست �رشكة �أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة يف �أواخر عام  2010بهدف امل�شاركة يف م�رشوعات تطوير
البنية التحتية التي تقرر �إقامتها يف �صعيد م�رص قبل ثورة  25يناير .وبد�أت العمليات الت�شغيلية لل�رشكة خالل
عام  2012من خالل  4خطوط �إنتاج يف حمافظات �أ�سيوط و�سوهاج وقنا و�أ�سوان ،مع اال�ستعداد لت�شغيل اثنني
حمافظتي بني �سويف واملنيا خالل عام .2013
من املحطات اجلديدة يف
ْ
وقد حققت �رشكة �أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة مبيعات قيا�سية بلغت � 185ألف مرت مكعب خالل عام .2012
و�أثمر ذلك عن ت�سجيل �إيرادات بقيمة  55مليون جم ،م�صحو ًبا بتح�سن الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�رضائب
والفوائد والإهالك واال�ستهالك ،وت�سجيل الأرباح للمرة الأوىل منذ بدء عمليات ال�رشكة .ويرجع الف�ضل يف ذلك
�إىل �إ�سرتاتيجية الرتكيز على امل�رشوعات املتو�سطة وال�صغرية يف مواجهة توقف امل�رشوعات الإن�شائية ال�ضخمة
ملواكبة تداعيات الو�ضع يف م�رص منذ بداية عام .2011
وتعتزم �رشكة �أ�سيك للأ�سمنت حتويل كافة املن�ش�آت وخطوط الإنتاج التابعة لها �إىل ا�ستخدام م�صادر الطاقة
البديلة والوقود امل�ستخل�ص من املخلفات ال�صلبة ملواجهة خماطر االعتماد على الوقود البرتويل على خلفية نق�ص
الإمدادات يف م�رص ،وتوقعات ارتفاع �أ�سعار الطاقة �إىل ال�سعر العاملي خالل ال�سنوات الثالث املقبلة مع توجه
الدولة نحو �إلغاء الدعم ب�صورة تدريجية.
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القطاعات اال�ستثمارية وال�شركات التابعة :الأ�سمنت

ملكية
�شركة القلعة

الأ�سمنت

القطاع ال�صناعي

وت�ضم �أ�سيك للأ�سمنت حتت مظلتها عد ًدا من اال�ستثمارات الإقليمية يف �أ�سواق اجلزائر وال�سودان ،وت�سري
بخطى ثابتة نحو لت�صبح �أحد �أبرز الالعبني يف �صناعة الأ�سمنت باملنطقة ،يف �إطار �سعيها لزيادة الطاقة االنتاجية
�إىل  10مليون طن بحلول عام .2016
ففي ال�سوق اجلزائري – حيث يتجاوز الطلب على الأ�سمنت القدرة الإنتاجية للدولة – جنحت �أ�سيك للأ�سمنت
يف خلق تواجد قوي عرب �رشاء ح�صة  %35وحقوق الإدارة يف م�صنع �أ�سمنت زهانة اململوك للحكومة اجلزائرية.
وقامت �أ�سيك بعمليات تطوير وجتديد �شاملة �أثمرت عن جتاوز معدالت الإنتاج واملبيعات � 800ألف طن يف �سابقة
هي الأوىل من نوعها يف تاريخ ال�رشكة ،وهو ما انعك�س ب�صورة ملحوظة يف حت�سن معدالت الربحية بامل�صنع.
وتعمل ال�رشكة على تطوير الفرن اجلاف مب�صنع زهانة ،مع التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية �إىل  2.7مليون طن
�سنو ًيا بحلول عام 2016عرب ت�شييد خط �إنتاج جديد.

م�صر ،ال�سودان،
اجلزائر� ،سوريا

دي�سمرب 2004
تاريخ اال�ستثمار

وتتطلع �أ�سيك للأ�سمنت �إىل موا�صلة �أعمال الإن�شاء بامل�صنع اجلديد يف منطقة جلفا بو�سط اجلزائر ،والذي تبلغ
طاقته الإنتاجية  3.4مليون طن �سنو ًيا .ومن املقرر ت�شييد امل�صنع على مرحلتني ،و�أن تكتمل املرحلة الأوىل بحلول
عام  ،2016عل ًما ب�أن امل�رشوع يحظى بدعم وا�سع من احلكومة اجلزائرية نظ ًرا مل�ساهمته يف توفري  800وظيفة جديدة
و 1500فر�صة عمل غري مبا�رشة ف�ض ًال عن امل�ساعدة يف توفري متطلبات قطاع البنية التحتية باملنطقة املحيطة.
ومتتلك �أ�سيك للأ�سمنت ح�صة  %51من �أ�سهم �رشكة �أ�سمنت التكامل بال�سودان ،والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية
 1.6مليون طن �سنو ًيا .وقد ات�سم ال�سوق ال�سوداين بالعديد من التحديات خالل الفرتة املا�ضية ،على خلفية وجود
فائ�ض ب�سوق الأ�سمنت ونق�ص �إمدادات الوقود خالل ف�صل ال�صيف ب�صورة خا�صة ،وهو الأمر الذي �أنعك�س
�سل ًبا على عمليات ال�رشكة وقدرتها على حتقيق �أهداف اخلطة الإنتاجية.
وقد احتلت �رشكة التكامل املرتبة الثانية يف �سوق الأ�سمنت ال�سوداين بح�صة �سوقية تبلغ  %22على الرغم من
الظروف ال�سوقية ال�صعبة ،ف�ض ًال عن حتقيق جممل الربح للمرة الأوىل منذ بدء الت�شغيل بنحو  %12من املبيعات
– مقارنة بخ�سارة �إجمالية قدرها  %9يف عام .2011
ويرجع حت�سن الأداء �إىل اجتاه ال�رشكة نحو �إدارة امل�صنع ب�صورة مبا�رشة ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستحواذ على حمطة
توليد الطاقة الكهربائية التي تقوم بتغذية امل�صنع .وتتوقع �إدارة ال�رشكة �أن تثمر التغيريات الت�شغيلية الأخرية
عن تقلي�ص اخل�سائر وحتقيق الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�رضائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك على مدار
عام .2013

�إيرادات جمموعة
�أ�سيك القاب�ضة
(مليون جم)

�إعادة الهيكلة
وت�أ�سي�س
م�شروعات
جديدة
نوع اال�ستثمار
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ملخ�ص ا�ستثمارات القلعة يف ال�شركات التابعة الرئي�سية وغري الرئي�سية

ال�شركة التابعة

القطاع ال�صناعي
القطاعات الرئي�سية
الطاقة

طاقة عربية
امل�صرية للتكرير
م�شرق للبرتول
توازن

ن�سبة ملكية �شركة
**
القلعة ()%

�إجمايل ال�شركاء
اال�ستثماريني
(مليون دوالر
�أمريكي)

64.1

%5.5

%33.84

66.2

154.8

%13.4

%11.68

677.7

6.8

%0.6

%24.53

20.1

10.6

%0.9

%53.4

9.9

�إجمايل ا�ستثمارات الن�سبة من �إجمايل
ا�ستثمارات القلعة
القلعة
*
()%
(مليون دوالر �أمريكي)

النقل
نايل لوجي�ستيك�س
�أفريكا ريل وايز

38.9

%3.4

%32.10

92.7

27.0

%2.3

%28.19

70.0

53.1

%4.6

%19.95

206.3

42.2

%3.7

%100

-

الأغذية
جذور
وفرة
التعدين
�أ�سكوم

29.1

%2.5

%39.22

-

الأ�سمنت
�أ�سيك القاب�ضة
�أ�سيك للأ�سمنت

147.0

%12.7

%54.78

120.7

189.6

-

%54.78

360.6

القطاعات غري الرئي�سية
�صناعة الزجاج
ال�صناعات املعدنية
اخلدمات املالية
الدمج واال�ستحواذ (�شركات متو�سطة)
عقارات متخ�ص�صة
الن�شر والإعالم
البرتول والغاز الطبيعي
البرتول والغاز الطبيعي
البرتول والغاز الطبيعي
�إجمايل ال�سندات
القرو�ض �إىل �شركات املجموعة
ا�ستثمارات �أخرى

جال�س ورك�س
املتحدة للم�سابك
فاينان�س �أنليميتد
جراندفيو
بنيان
تنوير
الوطنية للبرتول
وادي النيل للبرتول املحدودة
الوطنية لإنتاج الزيت  /رايل

�إجمايل اخل�صومات
الإجمايل

* تعك�س التكلفة اال�ستثمارية التي حتملتها �شركة القلعة
** تعك�س احل�صة القانونية ل�شركة القلعة.
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25.9

%2.2

%21.03

131.2

16.9

%1.5

%29.96

32.6

32.6

%2.8

%99.88

-

12.4

%1.1

%13.01

82.8

28.1

%2.4

%32.13

59.4

30.4

%2.6

%99.88

-

63.4

%5.5

%15.02

357.7

27.5

%2.4

%15.00

45.7

65.0

%5.6

%11.68

561.9

73.4

%6.4

142.6

188.9

%16.4

-

16.8

%1.5

-

()189.6

-

()325.6

1155.0

2712.5
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حتليل ا�ستثمارات �شركة القلعة (كما ورد بامليزانية مقابل التكلفة اال�ستثمارية)  31 -دي�سمرب *2012
ال�شركة التابعة

القطاع ال�صناعي

�أ�سيك القاب�ضة
�أ�سكوم للجيولوجيا والتعدين
نايل لوجي�ستيك�س
�أفريكا ريل وايز
جذور
ال�شركة الوطنية للبرتول
الوطنية لإنتاج الزيت  /رايل �إنريجي
ال�شركة امل�صرية للتكرير
طاقة عربية
م�شرق للبرتول
جال�س ورك�س
بنيان
توازن
املتحدة للم�سابك
تنوير
فاينان�س �أنليميتد
جراندفيو
وفرة
وادي النيل للبرتول املحدودة
ا�ستثمارات �أخرى
�أ�سيك للأ�سمنت
خ�صومات**
�إجماىل اال�ستثمارات الر�أ�سمالية
�أ�سيك القاب�ضة | �سندات

الأ�سمنتوالإن�شاءات
التعدين
النقل والدعم اللوجي�ستي
النقل والدعم اللوجي�ستي
الزراعة وال�صناعات الغذائية
البرتول والغاز الطبيعي
البرتول والغاز الطبيعي
الطاقة
الطاقة
الطاقة
�صناعة الزجاج
العقارات املتخ�ص�صة
الطاقة
ال�صناعات املعدنية
الن�شر والإعالم
اخلدمات املالية
دمج وا�ستحواذ (قطاعات متعددة)
الزراعة وال�صناعات الغذائية
البرتول والغاز الطبيعي
قطاعات �أخرى
�صناعة الأ�سمنت

)GC Finco (NPC
)EFSL (Rally

اال�ستثمار كما ورد
بامليزانية
(مليون جم)

ت�سويات

�إجمايل تكلفة
اال�ستثمار
(مليون جم)

�إجمايل تكلفة
اال�ستثمار
(مليون دوالر)

924.4

-

924.4

147.0

183.1

-

183.1

29.1

221.6

-

221.6

38.9

152.5

-

152.5

27.0

295.0

-

295.0

53.1

323.2

31.0

354.2

63.4

359.1

-

359.1

65.0

350.1

541.7

891.8

154.8

247.1

147.0

394.1

64.1

39.4

-

39.4

6.8

136.6

8.3

144.9

25.9

154.1

-

154.1

28.1

59.9

-

59.9

10.6

106.5

-

106.6

16.9

165.0

-

165.0

30.4

178.0

-

178.0

32.6

70.1

-

70.1

12.4

243.9

-

243.9

42.2

152.8

-

152.8

27.5

105.7

-

105.7

16.8

1192.6

-

1192.6

189.6

()1192.6

-

()1192.6

()189.6

4468.0

727.9

5195.9

892.6

422.7

()114.2

308.4

49.0

الأ�سمنت والإن�شاءات |�سندان
البرتول والغاز الطبيعي | �سندات
البرتول والغاز الطبيعي | �سندات

�إجمايل ال�سندات
قرو�ض معربية �إىل �شركات املجموعة
متويل طويل الأجل �إىل �شركات املجموعة

�إجمايل اال�ستثمارات

52.4

-

52.4

9.8

81.5

-

81.5

14.6

556.6

()114.2

442.3

73.4

390.5

-

390.5

62.1

797.7

126.8

6826.5

1155.0

797.7

6212.8

613.7

* اال�ستثمارات الرئي�سية من املوارد الذاتية �شركة القلعة مت حتويلها وفق ًا لنف�س �سعر ال�صرف امل�ستخدم يف ميزانية ال�شركة.
** اخل�صومات متثل امللكية املتبادلة بني �شركة القلعة و�شركات املجموعة

يهدف هذا اجلدول �إىل توفري حتليل دقيق ال�ستثمارات �شركة القلعة مقارنة �إىل ما هو م�سجل مبيزانية ال�شركة ،حيث �أن بع�ض اال�ستثمارات م�سجلة حتت بند “قرو�ض ل�شركات املجموعة” وذلك لأغرا�ض حما�سبية ،بينما هناك
ا�ستثمارات �أخرى قامت بها ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة  SPVsولكنها لي�ست م�سجلة كا�ستثمارات ر�أ�سمالية.
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ملخص قائمة الدخل غير اجملمعة
(مليون جم)

�أتعاب اال�ست�شارات
�إيرادات �أخرى
�إجمايل الإيرادات
م�صروفات الت�شغيل
م�ستحقات مقابل الإدارة*
�أرباح من بيع الأ�صول الثابتة
فرق �سعر العملة وغريها
ا�ضمحالل يف ا�ستثمارات مالية يف �شركات تابعة و�شقيقة
ا�ضمحالل يف امل�ستحق على الأطراف ذات العالقة
خم�ص�صات
الأرباحقبلخ�صمال�ضرائبوالفائدةوالإهالكوالإ�ستهالك
الإهالك
الأرباحقبلخ�صمال�ضرائبوالفوائد
�صايفالفائدة
الأرباح /اخل�سائرقبلخ�صمال�ضرائب
�ضرائبم�ؤجلة
الأرباح /اخل�سائربعدخ�صمال�ضرائب

الربع األخير 2011

الربع األخير 2012

العام املالي 2011

العام املالي 2012

20.5
20.5
()49.0
6.9
13.1
()16.3
()24.9

24.7
36.2
60.8
()86.8
3.8
()7.0
()29.2

69.5
69.5
()161.0
0.5
13.1
()16.3
()94.2

88.1
36.2
124.3
()161.4
8.2
()7.0
()36.0

()1.0

()0.8

()4.4

()3.3

()25.9

()30.0

()98.6

()39.3

()11.9

6.5

()11.6

()26.0

()37.8

()23.5

()110.2

()65.3

-

()0.3

0.0

()1.1

()37.8

()23.8

()110.1

()66.4

* تدفع شركة القلعة لشركة  Citadel Capital Partnersأتعاب إدارة بقيمة  %10من صافي ارباح الشركة تطبيقا ً إلتفاق بتاريخ 1
يناير  2008و سيظل سريان هذا اإلتفاق في حالة إمتالك  %15 CCPاو اكثر من اسهم شركة القلعة املمتازة.

ملخص امليزانية غير اجملمعة
(مليون جم)

�أ�صول ثابتة (�صايف)
استثمارات **
�سندات
م�ستحقات طويلة الأجل
�ضرائب م�ؤجلة على الأ�صول
�إجمايل الأ�صول غري املتداولة
م�ستحق على �أطراف ذات العالقة
الأطراف ذات العالقة – القرو�ض
الأطراف ذات العالقة (حزمة متويل �أوبيك)
النقدية وما يف حكمها
�إجمايل الأ�صول املتداولة
�إجمايل الأ�صول
ر�أ�س املال املدفوع
الإحتياطي
�أرباح حمتجزة
�أرباح  /خ�سائر الفرتة
�إجمايل حقوق امللكية
قرو�ض طويلة الأجل
�إجمايل االلتزامات غري املتداولة
اجلزء امل�ستحق خالل عام من القرو�ض طويلة الأجل
م�ستحق ل�شركة CCP
م�ستحق للأطراف ذات العالقة
�إجمايل االلتزامات املتداولة
�إجمايل حقوق امللكية وااللتزامات

FY2011

FY2012

28.0
4303.6
544.7
1.8
4878.0
173.3
574.2
151.7
899.24

24.7
4468.0
556.6
127.4
0.7
5177.3
184.2
390.5
670.4
222.7
1467.8

5777.3

6645.1

5777.3

6645.1

4358.1
89.6
()75.40
()110.1
4262.2
822.7
822.7
210.3
225.4
256.7
692.4

4358.1
89.6
()185.5
()66.4
4195.8
1359.3
1359.3
527.7
256.0
306.4
1090.0

** ت�صنف �إ�ستثمارات �شركة القلعة يف القوائم املالية الغري جممعة واملراجعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2012حتت البنود التالية :الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
 23.8مليون جم ،اال�ستثمارات يف �شركات املجموعة  2.698مليار جم ،و 1.879مليار جم  ،Payment for Investmentsا�ستثمارات �أخرى  550مليون جم .وينتج عن
هذا �إجمايل ا�ستثمارات بقيمة  5.151مليار جم (�إ�ستثمارات � +سندات  +م�ستحقات طويلة الأجل).

ميكن حتميل نسخة من القوائم املالية اجملمعة وغير اجملمعة في شكل ملف  PDFمن املوقع اإللكتروني لعالقات املستثمرين عبر مسح كود  QRاملزود هنا.
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مكتب القلعة يف �شرق �أفريقيا
كرمي �صادق
الع�ضو املنتدب

مكتب القلعة يف اجلزائر
عالء العفيفي
الع�ضو املنتدب

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

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

ق�سم عالقات امل�ساهمني
عمرو القا�ضي
رئي�س عالقات امل�ستثمرين

ق�سم الت�سويق واالت�صاالت والهوية امل�ؤ�س�سية

غادة حمودة
رئي�س قطاع الت�سويق واالت�صاالت والهوية امل�ؤ�س�سية

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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