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نبذة عن التقرير

نبذة عن التقرير
تعتز �شركة القلعة ب�إ�صدار هذه الن�سخة امل�صغرة من �أول تقارير اال�ستدامة
التي تعكف ال�شركة على �إعدادها و�إ�صدارها مرة كل عامني يف �إطار
التزامها الرا�سخ بامل�ساهمة الفعالة يف تطوير املجتمعات املحيطة ب�أعمال
ال�شركة وتركها يف حال �أف�ضل مما كانت عليه ،وذلك انطالق ًا من �إميان
�إدارة ال�شركة ب�إن تبني ممار�سات اال�ستدامة ينعك�س مردوده الإيجابي لي�س
فقط على جناح ال�شركة وا�ستمرارية �أعمالها ،بل ينعك�س � ً
أي�ضا على حتقيق
املنفعة امل�شرتكة وتعظيم العائد االقت�صادي واملجتمعي ب�صفة عامة .وعلى
هذه اخللفية حتر�ص ال�شركة على �إ�صدار هذا التقرير من �أجل الإف�صاح
�أو ًال ب�أول عن �أوجه التزام ا�ستثماراتها التابعة فيما يتعلق مبمار�سات
اال�ستدامة.
ويغطي هذا التقرير كافة �أن�شطة ال�شركة خالل عامي  2013و ،2014حيث
تعتربه ال�شركة مبثابة فر�صة جيدة لتحديد نقاط ال�ضعف املحتملة وكذلك
معرفة مراكز القوة ملوا�صلة البناء عليها .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ت�ؤمن �شركة
القلعة �أن هذا التقرير ير�سخ مكانتها باعتبارها من ال�شركات الإقليمية
الرائدة يف االلتزام مبعايري االمتثال وال�شفافية والتي حتر�ص على احلفاظ
على م�صالح امل�ساهمني باعتبارهم جزء ال يتجز�أ من منوذج �أعمال
ال�شركة .كما �أن حتول �شركة القلعة للرتكيز على ا�ستثمارات الطاقة والبنية
الأ�سا�سية يعك�س الدور الذي تلعبه ال�شركة وم�سئوليتها جتاه �إحداث تغيري
ملمو�س بالأ�سواق التي تعمل بها.
وقد ح�صلت ال�شركة على ت�صنيف (�أ) من هيئة املبادرة العاملية لإعداد
التقارير (  )GRIبخ�صو�ص الن�سخة الكاملة من هذا التقرير الذي مت
�إعداده وف ًقا للمبادئ التوجيهية .G3.1
نطاق التقرير وما يرد به من بيانات

يقت�صر نطاق هذا التقرير على القطاعات اال�ستثمارية الرئي�سية ل�شركة
القلعة بالإ�ضافة �إىل ا�ستثماراتها يف قطاع التمويل متناهي ال�صغر ،وهو
بالتايل ال يغطي �أعمال امل�شروعات غري الرئي�سية وكذلك �أعمال املوردين �أو
الأعمال التي ت�سندها ال�شركة �إىل �أطراف خارجية� ،إذ �أن ال�شركة لي�ست
لديها �سلطة فعلية على تلك الأعمال يف الوقت احلايل .ون�أمل �أن يتو�سع
نطاق تقرير اال�ستدامة القادم لي�شمل جميع ال�شركات التابعة ،ومبا يف ذلك
امل�شروعات غري الرئي�سية.
لقد حققت ال�شركة نقلة ملحوظة يف تبني �أف�ضل معايري اال�ستدامة كما
ينعك�س يف �إ�صدار هذا التقرير ،ولكن �شركة القلعة� ،ش�أنها �ش�أن غالبية
ال�شركات التي حتذو احلذو نف�سه ،تقدر فقط على الإبالغ جزئ ًيا عن بع�ض
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حمطة قطار نقل الركاب يف نريوبي ،كينيا

امل�ؤ�شرات اخلا�صة باملبادرة العاملية لإعداد التقارير (  ،)GRIعل ًما ب�أن
جميع امل�ؤ�شرات التي مت الإبالغ عنها ب�صورة جزئية مو�ضحة يف جدول
الإف�صاحات املرفق بنهاية هذا التقرير ،و�أن ال�شركة ت�شرع يف ا�ستحداث
منوذج �أكرث تكام ًال لتغطية تلك امل�ؤ�شرات اعتبا ًرا من تقرير ال�سنوات القادمة.
األحداث والمستجدات الهامة واشتراطات اإلفصاح

مت �إعداد الن�سخة الكاملة من هذا التقرير طبق ًا مل�ستوى (ا) من
متطلبات الإف�صاح اخلا�صة بهيئة املبادرة العاملية لإعداد التقارير ،حيث
�أن ا�شرتاطات الإف�صاح تفر�ض على ال�شركات الإبالغ عن م�ستجدات
امل�ؤ�شرات الرئي�سية اخلا�صة باملبادرة العاملية لإعداد التقارير ،بالإ�ضافة
�إىل الإف�صاح كل ًيا عن جميع م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية ،وكذلك الإبالغ
عن املعايري املتبعة حلجب البيانات .وقد قامت ال�شركة بتحديد ما يعترب
�أحداث ًا جوهرية وفق ًا لنموذج الإف�صاح الذي ت�شرتطه هيئة املبادرة العاملية
لإعداد التقارير ،وذلك مبقت�ضى �سيطرة �شركة القلعة على ا�ستثماراتها
التابعة الرئي�سية وما تقوم به تلك اال�ستثمارات من مبادرات اجتماعية
واقت�صادية وبيئية .كما قامت ال�شركة بهيكلة منوذج �إعداد التقرير وفق ًا
ملختلف الأطراف ذات العالقة ،مبا يف ذلك امل�ساهمني واملوظفني والعمالء
وجمهور امل�ستهلكني واجلهات والهيئات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين
وكذلك املنظمات الدولية و�أبناء املجتمعات املحيطة ب�أعمال ال�شركة.
وبناء على ذلك قامت ال�شركة بتحديد النواحي الرئي�سية لت�أثريها االقت�صادي،
�سواء الت�أثري االقت�صادي املبا�شر وغري املبا�شر ،وكذلك الب�صمة البيئية
لال�ستثمارات التابعة الرئي�سية ،بالإ�ضافة �إىل ب�صمتنا االجتماعية و�أثرنا على
العمالة وحقوق الإن�سان ،وكذلك حماور و�أركان برنامج التنمية االجتماعية الذي
تدعمه ال�شركة باال�ستثمارات امل�ستمرة .جميع هذه الق�ضايا يتناولها التقرير
مقيا�سا للقائمني على نظام احلوكمة وفريق الإدارة العليا لل�شركة من
و�سوف تكون
ً
�أجل تعزيز التزام ال�شركة بتبني ممار�سات اال�ستدامة يف امل�ستقبل .و�سوف تقوم
ال�شركة بتوزيع الن�سخة الكاملة من التقرير حتى ت�صل �إىل خمتلف الأطراف ذات
العالقة وبالتايل م�ساعدتهم يف تعميق الفهم بطبيعة ممار�سات اال�ستدامة التي
تتبناها ال�شركة وتقدمي ما قد يطر�أ لديهم من �آراء �أو مقرتحات يف ذلك الإطار.
لالستعالم والتواصل:
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق واالتصاالت
شركة القلعة ()Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هاتف • +20 2 2791-4482:فاكس+20 22 791-4448 :
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السيدات السادة،

ي�سرين �أن �أقدم �إليكم التقرير الأول حول ممار�سات اال�ستدامة التي تتبناها ل�شركة
القلعة ،والذي ن�أمل �أن يكون �أداة فعالة للتوا�صل معكم وجميع الأطراف ذات العالقة
بخ�صو�ص ر�ؤية �شركة القلعة منذ ن�ش�أتها قبل �أكرث من ع�شر �سنوات واال�سرتاتيجية
التي قامت با�ستحداثها للتحول �إىل كيان اقت�صادي حموره اال�ستدامة وال�شمولية
والعمل االبتكاري ،وهي املبادئ التي نعتربها ركائز �أ�سا�سية لتحقيق النمو والتطور
املن�شود على م�ستوى القلعة وجميع ا�ستثماراتها التابعة ،والتي تنعك�س يف جناح
ال�شركة على مدار م�سريتها احلافلة يف تقدمي مثال يحتذى به يف �إعالء تلك القيم
واملبادئ وااللتزام مب�سئوليتها جتاه املجتمعات املحيطة ب�أعمالها يف �شتى بلدان
و�أ�سواق املنطقة.
وا�ستح�ضر هنا مقولة العامل �ألربت �أين�شتاين وهي �أن «امل�شكالت ال ميكن حلها بنف�س
الوعي الذي ت�سبب يف وقوعها» ،وبالتايل ف�إن �شركة القلعة لديها قناعة را�سخة ب�أن
التحديات وامل�شكالت امل�ستع�صية تخرج من بني طياتها الفر�ص اجلذابة التي تنب�ض
بها �أ�سواق ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،ولذلك ت�ضع ال�شركة �صوب �أعينها املردود
الإيجابي الهائل لال�ستثمار يف القطاعات وال�صناعات ذات املردود املبا�شر على حياة
املواطنني وتلك التي متثل يف حد ذاتها حلو ًال جذرية لبع�ض امل�شكالت الأكرث تعقيدً ا
و�إعاقة مل�سرية التنمية االقت�صادية يف بلدان املنطقة .وتتجلى �أبعاد هذا النموذج يف
ا�ستثمارات �شركة القلعة بقطاع الطاقة يف م�صر ،وقطاع الأ�سمنت يف م�صر وال�سودان
واجلزائر ،وكذلك قطاع النقل والدعم اللوجي�ستي يف كينيا و�أوغندا.
وهناك العديد من الأمثلة احلية ملردود ا�ستثمارات القلعة وكيفية حتويلها �إىل حلول
عملية للتحديات التي تواجه قارة �أفريقيا ب�صفة عامة ،ومن بني ذلك:
	•ال�شركة امل�صرية للتكرير التي تعكف على ت�شييد �أحدث معمل تكرير
يف م�صر بتكلفة ا�ستثمارية  3.7مليار جنيه� ،إذ �أن الطاقة الإنتاجية
للم�شروع �ستبلغ  4.2مليون طن �سنو ًيا من منتجات الوقود عالية اجلودة
والقيمة ،مبا يف ذلك  2.3مليون طن من وقود ال�سوالر املطابق ملوا�صفات
اجلودة الأوروبية  – Euro Vوهو ما ميثل  %50من �إجمايل الواردات
احلالية يف ال�سوق امل�صري.
	•�شركة توازن التابعة للقلعة يف قطاع تدوير املخلفات الزراعية واملنزلية،
والتي تقوم ب�إنتاج وتوريد الوقود البديل امل�شتق من املخلفات لتغذية
امل�شروعات كثيفة االعتماد على الطاقة مثل م�صانع الأ�سمنت.
	•�شركة م�شرق للبرتول التي تعمل على �إقامة �أول من حمطة من نوعها
لتخزين وتداول املواد البرتولية يف ميناء �شرق التفريعة ببور�سعيد ،وعلى
مقربة من مدخل قناة ال�سوي�س ،حيث ت�ؤمن ال�شركة ب�أن امل�شروع �سوف
ي�ساهم لي�س فقط يف جذب املزيد ال�شركات الكربى وخطوط املالحة
البحرية �إىل م�صر وت�شجيعها للعمل يف امليناء ،ولكن � ً
أي�ضا �سي�ساهم يف
احلد من النق�ص املتكرر للمنتجات البرتولية عرب ت�سهيل عملية اال�سترياد
والتخزين والتداول.
	•�شركة تنمية املتخ�ص�صة يف تقدمي حلول التمويل متناهي ال�صغر �إىل
�أ�صحاب امل�شروعات ال�صغرية يف م�صر ،والتي تعكف على توفري احللول
املالية واخلدمات التمويلية املختلفة �إىل تلك ال�شريحة الهائلة من املجتمع
والتي مل تكن حتظى بالتغطية املالئمة من القطاع امل�صريف الر�سمي.
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كما ت�ؤمن �شركة القلعة �أن حتقيق النمو االقت�صادي امل�ستدام مرهون بتحديث وتطوير
املنظومة التعليمية يف جميع بلدان املنطقة ،وبالتايل نتبنى منوذج اال�ستثمارات ذات
املردود االجتماعي والبيئي والذي تركز حماوره الرئي�سية على ق�ضايا التعليم واالرتقاء
بالطاقات الب�شرية .ويعك�س ذلك التزام ال�شركة بدعم وتنمية مهارات �أبناء ال�شرق
الأو�سط والقارة �أفريقيا ككل ،حيث حتر�ص ال�شركة على تقدمي الربامج والدورات
التدريبية لتنمية مهارات العاملني با�ستثماراتها املختلفة (حوايل � 32ألف موظف)،
�إىل جانب تقدمي متويل البعثات الدرا�سية لل�شباب امل�صري املتميز من الراغبني يف
ا�ستكمال امل�سرية الأكادميية واكت�ساب الدرجات العلمية الرفيعة من �أعرق اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات العلمية حول العامل .ومن جهة �أخرى توفر �شركة �سكك حديد ريفت فايل
مظلة متميزة لتقدمي الربامج التدريبية املوجهة لإعداد القادة وتنمية املهارات الإدارية
بني �أبناء املجتمع املحلي يف كينيا و�أوغندا� ،إىل جانب برنامج التدريب املهني الذي
توفره ال�شركة امل�صرية للتكرير لأبناء املجتمع املحلي يف منطقة م�سطرد بالقاهرة
الكربى .ورغم ذلك مازالت ال�شركة على قناعة ب�أن هناك املزيد من الإجنازات
املمكن حتقيقها لتعزيز وتنمية الطاقات الب�شرية من خالل االهتمام بالتعليم،
وبالتايل �سوف توا�صل �شركة القلعة تقدمي الربامج والفر�ص اجلديدة يف هذا املجال
مع دعم ال�شباب يف �شتى بلدان املنطقة ،كما تتطلع ال�شركة �إىل بذل املزيد من اجلهد
واملال يف �سبيل رعاية وم�ساندة الطاقات الب�شرية التي نعتربها القلب الناب�ض مل�ستقبل
ال�شركة واملنطقة ب�صفة عامة.

من الي�سار �إىل اليمني :ه�شام اخلازندار ال�شريك امل�ؤ�س�س والع�ضو
املنتدب ل�شركة القلعة� ،أحمد هيكل م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة
�شركة القلعة ،وكرمي �صادق الع�ضو املنتدب ل�شركة القلعة.

وعلى هذه اخللفية قامت �شركة القلعة بتخ�صي�ص وتوفري ما يقرب من  400مليون
جنيه يف �صورة �إ�سهامات وتربعات مالية يف �إطار برنامج امل�سئولية االجتماعية الذي
تتبناه �شركة القلعة منذ ن�ش�أتها.
وختاما� ،أرفع �إليكم �أ�سمى �آيات االمتنان بالنيابة عن الإدارة وفريق العمل وامل�ساهمني،
ً
تقدي ًرا لدعمكم املتوا�صل وحر�صكم املتجدد على م�ساعدة �شركة القلعة يف حتقيق
�أهدافها التنموية ،وننتهز هذه الفر�ص لتجديد التزامنا بتحقيق النمو ال�شامل
وتبني �أف�ضل املمار�سات الأخالقية يف خمتلف املجاالت وال�صناعات التي تتواجد بها
ال�شركة ،وهو �أحد االلتزامات التي ن�أخذها على عاتقنا من واقع ع�ضوية �شركة القلعة
يف مبادرة االتفاق العاملي ملنظمة الأمم املتحدة (.)UNGC
وتف�ضلوا بقبول وافر االحرتام والتحية،
أحمد هيكل،
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة
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�شركة القلعة

شركة القلعة

متتلك �شركة القلعة ا�ستثمارات عديدة يف جمموعة من ال�شركات التابعة ،وذلك يف القطاعات اال�ستثمارية الرئي�سية وغري الرئي�سية على حد �سواء ،كما هو مبني �أدناه.

ن�سرت�شد بروح املبادرة وريادة الأعمال

الق ط

ل رئيسية

�شركة القلعة هي ال�شركة اال�ستثمارية الرائدة يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط .وتركز �شركة القلعة على �إقامة امل�شروعات اال�ستثمارية يف قطاعات ا�سرتاتيجية �سوف حتدد م�ستقبل
املنظومة االقت�صادية باملنطقة ،من خالل ت�أمني احتياجات الطاقة للمواطنني وامل�شروعات ال�صناعية والتجارية ،وزراعة وت�صنيع املنتجات الغذائية ال�صحية والآمنة ،وتقدمي
حلول النقل التي تتميز بكفاءة ا�ستهالك الوقود واحلفاظ على البيئة ،وحتقيق القيمة امل�ضافة للموارد الطبيعية ،وكذلك امل�ساهمة يف بناء وتطوير �شبكات البنية الأ�سا�سية .وتقوم
ا�ستثمارات القلعة بت�شغيل ما يقرب من � 32ألف موظف وعامل من خالل �شركاتها التابعة .وتتطلع ال�شركة �إىل �إقامة املزيد من امل�شروعات االبتكارية التي تتميز بالعائد اال�ستثماري
اجلذاب واملردود الإيجابي امل�ستدام على املجتمع والبيئة .وقد ن�ش�أت �شركة القلعة عام  2004بغر�ض تطوير امل�شروعات اال�ستثمارية التي تلبي احتياجات �أكرث من  1.3مليار
م�ستهلك يف م�صر و�شمال و�شرق �أفريقيا ،وهو ما �أثمر عن جناحها يف التحول �إىل �أكرب �شركة ا�ستثمار مبا�شر يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط .وتتمتع �شركة القلعة ب�شغف خا�ص لرواد
الأعمال و�أ�صحاب الأفكار وامل�شروعات االبتكارية .وحتظى ال�شركة بالأنظمة فائقة اجلودة التي تطورت على يد جمموعة من �أكف�أ خرباء التمويل حول العامل ،ف�ض ًال عن الدراية
واخلربة الت�شغيلية الوا�سعة ،وخا�صة يف املجاالت اال�سرتاتيجية التي تركز عليها ،والتي تت�ضمن قطاعات الطاقة ،والأ�سمنت والإن�شاءات ،والأغذية ،والنقل والدعم اللوجي�ستي،
والتعدين .وتتميز قارة �أفريقيا بوجود �سوق ا�ستهالكي عمالق يتجاوز حجمه  1.3مليار ن�سمة ،كما حتتوي �أفريقيا على �سبع دول من بني االقت�صادات الع�شرة الأ�سرع من ًوا حول
العامل ،ف�ض ًال عن تقديرات حتول الأ�سواق الأفريقية �إىل �أكرب مركز للقوى العاملة حول العامل خالل العقود املقبلة .ومن ثم تعمل �شركة القلعة على بناء امل�شروعات اال�ستثمارية
الناجحة بالقطاعات اال�سرتاتيجية ،وحتويلها �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.

اع ا
الطاقة

الأ�سمنت

الأغذية

النقل والدعم اللوجي�ستي

 �شركة نايل لوجي�ستيك�س	•نايل كارجو
	•الوطنية لإدارة املوانئ النهرية
	•جنوب ال�سودان للنقل النهري
	•�أ�سطول للنقل الربي
� -شركة �أفريكا ريل وايز

التعدين

 �أ�سكوم	•�أ�سكوم لت�صنيع الكاربونات والكيماويات

التمويل متناهي ال�صغر

 -تنمية

متتلك �شركة القلعة ا�ستثمارات عديدة يف جمموعة من ال�شركات التابعة ،وذلك يف القطاعات اال�ستثمارية الرئي�سية وغري الرئي�سية على حد �سواء ،كما هو مبني �أدناه.

التعدين
األسمنت
النقل والدعم
اللوجيستي
األغذية
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الطاقة

 �شركة طاقة عربية	•طاقة باور
	•طاقة لت�سويق وتوزيع املنتجات البرتولية
 �شركة توازن	•�إيكارو
	•�إنتاج
 ال�شركة امل�صرية للتكرير �شركة م�شرق جمموعة �أ�سيك القاب�ضة	•�أ�سيك للأ�سمنت
	•�أ�سيك للهند�سة
	•�أ�سنربو
	•�أر�سكو
	•�أ�سيك للتحكم الآيل
 جمموعة جذور	•مزارع دينا
	•الر�شيدي امليزان
 �شركة وفرة	•�سا بينا
	•كونكورد

ا

ية
ت ا الستثم ا ر

القطاع الصناعي

الشركات التابعة

القطاعات االستثمارية الرئيسية

مشروعات غير رئيسية

 الطاقة الأ�سمنت الأغذية النقل والدعم اللوجي�ستي -التعدين

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

يقت�صر نطاق هذا التقرير على عر�ض القطاعات اال�ستثمارية الرئي�سية بالإ�ضافة �إىل ا�ستثمارات ال�شركة يف قطاع التمويل متناهي ال�صغر ،من خالل �شركة تنمية ،حيث �أن هذه
القطاع متثل الكتلة الكربى من ت�أثري �شركة القلعة على امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي والبيئي.
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�شركة القلعة

ندعم
النمو الشامل

تح��رص ش��ركة القلعة على إقام��ة المش��روعات ذات المردود

العم��ل الجدي��دة وتلبي��ة الطل��ب عل��ى المنتج��ات والخدمات

اإليجاب��ي عل��ى المنظوم��ة االقتصادي��ة بالمنطق��ة ،من خالل

األساس��ية .وتواصل الشركة توظيف فرص النمو الواعدة ،إيما ًنا

االس��تثمار ف��ي مجموع��ة م��ن القطاع��ات المحوري��ة ،تركي�� ًزا

منها بأن إقامة المش��روعات الناجحة التي تراعي كافة األبعاد

على الطاقة واألس��منت واألغذية والنقل والدعم اللوجس��تي

والمس��ئوليات سيس��اهم في النه��وض بالب�لاد واالقتصادات

والتعدين .وتهدف ش��ركة القلعة إلى المس��اهمة ليس فقط

والمجتمع��ات التي تعم��ل بها بالتوازي مع دعم نمو الش��ركة

ف��ي دعم االقتص��اد الوطني وتحفي��ز مناخ االس��تثمار ،بل ً
أيضا

ً
وفقا لنموذج أعمال مس��تدام.
والعمل

التأثير إيجابيًا على أبن��اء المجتمع المحلي من خالل خلق فرص
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�شركة القلعة

أكثر من  10سنوات من إقامة المشروعات
ذات المردود االجتماعي والبيئي بأفريقيا

138

%90

منحة دراسية

معدل انخفاض عدد إصابات

تم تقديمها للطالب المصريين الراغبين
في اكتساب درجات الماجستير والدكتوراه من
الجامعات الدولية بواسطة مؤسسة شركة

العمل والحوادث في ورش العمل
الخاصة بشركة سكك حديد ريفت فالي

القلعة للمنح الدراسية

طن

من المخلفات الزراعية تم
جمعها

ومعالجتها خالل عام 2014

بواسطة شركة توازن

التبرعات السنوية

دوالر

التي ترصدها شركة القلعة
قيمة
لتغطية مصروفات مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة
األمريكية بالقاهرة

%63

انخفاض معدل الحوادث
على خطوط سكك حديد ريفت فالي
بفضل تعزيز نظم األمن والسالمة التي
تطبقها الشركة
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مليون جنية

قيمة اإلسهامات والتبرعات

ساهمت بها شركة أفريكا ريل وايز لتمويل
برنامج تدريب أبناء المجتمع المحلي في

المقدمة من شركة أسيك لألسمنت إلى
برنامج الغذاء العالمي لمنظمة األمم

المتحدة من أجل دعم برامج

التغذية بمدارس محافظة المنيا في مصر

318,000
30,000

2

100,000

915

13,000

دوالر

كينيا وأوغندا على نظريات اإلدارة
ومشروعات ريادة األعمال

32,000

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

تم استصالحها في بواسطة صغار المزارعين في السودان بفضل

موظف إجمالي عدد العاملين باستثمارات
ومشروعات القلعة

38

6,000

60

عدد سائقي قطارات شركة سكك حديد
ريفت فالي الذين استكملوا الدورة التدريبية
لمدة  18شهرًا في كينيا وأوغندا

%30

معدل انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت
عبر إنتاج وقود السوالر المطابق للمواصفات األوروبية

بواسطة الشركة المصرية للتكرير

فدان

قيام شركة وفرة بشق قنوات الري بطول  200كم

مليون دوالر

عدد المستفيدين

من برنامج
مواطن
التدريب المهني الذي تقدمه شركة سكك حديد
ريفت فالي ألبناء المجتمع المحلي في كينيا

100,000

دوالر

مخصصات الشركة المصرية للتكرير لتجديد المستشفيات

الواقعة بمناطق المطرية ومسطرد ،وبالتالي الرجوع بالتأثير اإليجابي
المباشر على حياة أكثر من  700ألف مواطن في هذه المناطق

إسهامات شركة القلعة لتمويل برنامج
التنمية المجتمعية منذ عام 2004

2,000

فرصة عمل

تم توفيرها تحت برنامج
إعداد القيادات اإلدارية الذي توفره شركة سكك
حديد ريفت فالي تحت شعار «خطوة بخطوة
لالرتقاء بالحياة في أفريقيا»
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منوذج الإدارة

نموذج اإلدارة
نؤمن أن اإلدارة الناجحة لكيان اقتصادي ضخم مثل شركة
القلعة تتوقف على تبني نموذج إداري متكامل وفريد من
نوعه ،على أن تخضع له الشركة القابضة وكذلك الشركات
والوحدات االستثمارية التابعة رغم تنوع واختالف المجاالت
التي تعمل بها الشركات التابعة ،ويشترط مراعاة السمات
والمتطلبات المميزة لكل من هذه القطاعات االقتصادية
المعيار

وكذلك العمليات واألنشطة التشغيلية الخاصة بكل من
تلك الشركات واالستثمارية التابعة للقلعة .ويهدف نموذج
اإلدارة الذي تتبناه شركة القلعة واالستثمارات التابعة إلى
تلبية مجموعة من المعايير والمقاييس الخاصة بمردود
أعمال من الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،وذلك
على النحو التالي:

نموذج اإلدارة

املردود االقت�صادي

الرتكيز على تعزيز م�ستويات الكفاءة وحتقيق املردود امل�شرتك جلميع الأطراف ذات العالقة وبالتايل الت�أكد من
تعظيم العائد اال�ستثماري للم�ساهمني وامل�ساهمة يف حتقيق النمو والرخاء االقت�صادي بالأ�سواق التي تعمل بها
ا�ستثمارات ال�شركة.

املردود االجتماعي

حتر�ص ال�شركة على متكني ال�شباب امل�صري املتميز من ا�ستكمال م�سريتهم الأكادميية ب�أعرق اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات العلمية حول العامل من خالل م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية ،كما تقوم ال�شركات التابعة بتبني وتطوير
امل�شروعات اال�ستثمارية ذات املردود املبا�شر والإيجابي على �أبرز ق�ضايا التنمية مثل احلق يف التعليم ومنظومة
الأمن الغذائي وتعزيز الطاقات واملهارات الب�شرية.

�أو�ضاع العمالة

ال�شركة على قناعة را�سخة ب�أن الكوادر الب�شرية التي تنفرد بها ا�ستثمارات القلعة هي الدافع الرئي�سي لنمو وازدهار
تلك اال�ستثمارات ،وبالتايل حتر�ص ال�شركة على كفالة حقوق العاملني �سواء باال�ستثمارات التابعة الرئي�سية �أو
امل�شروعات غري الرئي�سية ،كما ت�سعى ال�شركة حال ًيا لتعميم �أف�ضل املمار�سات واملعايري اخلا�صة ب�صحة و�سالمة
العاملني وكذلك اال�ستثمار يف تنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم ب�صفة م�ستمرة.

حقوق الإن�سان

حتظى ال�شركة ب�أ�سبقية املبادرة بتطبيق احلد الأدنى للأجور جلميع العاملني مبختلف امل�شروعات التابعة ،ودون �أن يقت�صر ذلك
على متطلبات الأطر واجلهات التنظيمية على امل�ستوى املحلي .وتلتزم ال�شركة بتوفري الأجور التي ت�ضمن احلياة الكرمية جلميع
العاملني ،وهي ال تتهاون مع �أي مظهر من مظاهر عمالة الأطفال �أو ال�سخرة.

الب�صمة البيئية

تتبلور عقيدة ال�شركة يف العمل على تنويع م�صادر الطاقة وتوفريها ب�شكل م�ستدام يف جميع الأ�سواق التي تعمل بها،
وبالتايل تقوم ال�شركة حال ًيا ب�إعداد امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية لتقييم الب�صمة البيئية ال�ستثمارات ال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل
التو�سع ب�أعمال جمع البيانات والإ�شراف على تنفيذ اخلطوات الالزمة للحد من الأثر البيئي لعمليات ال�شركة.

امل�سئولية جتاه جودة املنتج ور�ضا العمالء

توا�صل ال�شركة جهودها الرامية �إىل تعزيز جودة املنتجات واخلدمات ومعايري ال�صحة وال�سالمة املهنية وف ًقا
لأف�ضل املمار�سات الدولية� ،إىل جانب دمج تلك املمار�سات وتعميمها بجميع ال�شركات التابعة.
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القطاعات اال�ستثمارية وال�شركات التابعة

قطاع الطاقة

الفجوة الوا�سعة بني �آليات العر�ض والطلب يف قطاع الطاقة كانت الدافع
الرئي�سي لقرار القلعة باال�ستثمار يف هذا املجال احليوي ،فبني منو الطلب
ب�سرعة غري م�سبوقة وعدم قدرة الأ�سواق على تلبيته ،تطرح ا�ستثمارات
حلو ًال عملية للم�ساهمة يف تعزيز منظومة �أمن الطاقة باملنطقة ،وبالتايل
الت�أثري الإيجابي املبا�شر على جميع الأطراف ذات العالقة مبا يف ذلك
احلكومات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وكذلك حياة املواطنني ،ف�ض ًال عن
كون تلك اال�ستثمارات �أداة جوهرية للت�أثري على ال�سيا�سات العامة مبا ي�ؤدي
�إىل دعم وتطبيق �أجندة �أعمال م�ستدامة.
وتتوزع ا�ستثمارات القلعة يف قطاع الطاقة على فرعني رئي�سيني وهما فرعي
الإنتاج والتوزيع ،حيث تتنوع عمليات ال�شركة بني �أن�شطة اال�ستك�شاف
والإنتاج واملعاجلة والت�صنيع والتكرير والتوزيع وتوليد الطاقة الكهربائية،
كما تركز ال�شركة على اال�ستثمار يف م�شروعات الطاقة النظيفة واملتجددة
وال�سيما بعد �أزمة نق�ص الطاقة التي ازدادت حدتها على مدار ال�سنوات
القليلة املا�ضية .وت�ضم ا�ستثمارات القلعة يف قطاع الطاقة �شركة طاقة
عربية و�شركة توازن وال�شركة امل�صرية للتكرير و�شركة م�شرق
للبرتول ،حيث تغطي هذه ال�شركات جميع �أن�شطة توليد وتكرير وتوزيع
الطاقة وت�سويق املنتجات البرتولية و�إدارة املخلفات وكذلك تخزين وتداول
املنتجات البرتولية ،وتقوم م�شروعات ال�شركة بتوليد الطاقة الكهربائية
بقدرة  880ميجاوات (من خالل عقود التوليد والتوزيع والت�شغيل
وال�صيانة)� ،إىل جانب توزيع  4.8مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي
�سنو ًيا ،ف�ض ًال عن ربط  %16من املنازل بال�شبكة القومية للغاز الطبيعي.
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وعلى هذه اخللفية تعد �شركة القلعة واحدة من ال�شركات الرائدة يف �إيجاد
احللول العملية للتغلب على �أزمة الطاقة ب�أ�سواق املنطقة و�إ�صالح منظومة
الدعم يف م�صر ،فيما يعك�س ر�ؤية ال�شركة ب�أن �أ�سواق الطاقة متثل منظومة
بيئية متكاملة ال ميكن جتزئتها .وتدر�س ال�شركة يف حاالت حمددة ،ووف ًقا
لإجراءات وا�شرتاطات بيئية �صارمة� ،أن تلج�أ �إىل ا�ستخدام الفحم ك�أحد
م�صادر الطاقة يف �ضوء اجتاه احلكومة امل�صرية �إىل حترير �أ�سعار منتجات
الطاقة للتغلب على �أزمة الطلب املرتفع .ولكن يف املقابل ،تعمل ال�شركة على
التو�سع يف ا�ستخدام الوقود البديل ك�أحد م�صادر الطاقة النظيفة مع احلد
من ا�ستخدام الفحم قدر الإمكان لتاليف �آثاره ال�سلبية على البيئة ،وذلك
من خالل �شركة توازن التابعة للقلعة يف جمال تدوير املخلفات وا�ستخال�ص
الوقود البديل امل�شتق من املخلفات .كما تقوم ال�شركة بت�شغيل م�صانعها
التابعة يف قطاع الأ�سمنت با�ستخدام الوقود امل�شتق من املخلفات الزراعية،
وهو نف�س الوقود الذي تقوم بتوريده �إىل م�صانع الأ�سمنت الأخرى يف �أ�سواق
املنطقة ،عل ًما ب�أن �شركة القلعة تلتزم باملقايي�س اخلا�صة باالنبعاثات وف ًقا
لقانون البيئة رقم  4ل�سنة .1994
شركة طاقة عربية

متتلك �شركة القلعة ح�صة  %33.8من �أ�سهم �شركة طاقة عربية ،وهي
�أكرب �شركة تابعة للقطاع اخلا�ص امل�صري يف م�شروعات توزيع الطاقة حيث
عاما من العمل على �إقامة وت�شغيل
حتظى ال�شركة بخربة تربو على ً 18
�شبكات البنية الأ�سا�سية لقطاع الطاقة ،من م�شروعات توزيع الغاز الطبيعي
وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وت�سويق املنتجات البرتولية.

توزيع الغاز الطبيعي

توزيع الغاز الطبيعي

2013

2014

4.8

3.9

مليار متر مكعب

إجمالي االستثمارات

مليار متر مكعب

اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

مليار جنيه

مليار جنيه

مليار جنيه

2.6

2.0

192.3
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) Energy Sector ( cont’d

إجمالي إيرادات طاقة عربية

إجمالي إيرادات طاقة عربية

إجمالي توريدات المخلفات الزراعية

إجمالي توريدات المخلفات الزراعية

2013

2014

2013

2014

1.2

1.8

مليار جنيه

214,000
طن

مليار جنيه

318,000
طن

ا لمنتج

الطاقة اإلنتاجية

الشركة  /النشاط

إنجازات عام 2013

إنجازات عام 2014

منتجات برتولية مكررة

 1.9مليون طن

�شركة �إيكارو

جمع � 214ألف طن من املخلفات الزراعية يف م�صر

جمع � 318.9ألف طن من املخلفات الزراعية يف م�صر

ال�سوالر املطابق للموا�صفات الأوروبية Euro V

 2.3مليون طن

تدوير املخلفات املنزلية

وقود النفاثات

� 600ألف طن

�شركة �إنتاج

جمع � 390ألف طن من املخلفات املنزلية من جنوب جمع � 476ألف طن من املخلفات املنزلية من جنوب
القاهرة والدقهلية
القاهرة والدقهلية
�إن�شاء  75معمل فرز وتدوير املخلفات يف �شتى بلدان �إن�شاء  75معمل فرز وتدوير املخلفات يف �شتى بلدان
املنطقة
املنطقة

تقدم طاقة عربية لعمالئها باقة متكاملة من خدمات توزيع الطاقة مبا يف
ذلك الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي ،كما تعتزم التو�سع بقطاع الطاقة
ال�شم�سية وطاقة الرياح والوقود احليوي .ومن خالل � 16شركة تابعة يف
م�صر واملنطقة ،اكت�سبت طاقة عربية اخلربة واملعرفة الفنية التي متكنها
من توظيف عملياتها اخلا�صة بتوزيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية
و�أن�شطة الهند�سة والتوريد والإن�شاء وت�سويق املنتجات البرتولية يف خدمة
�أكرث من مليون عميل.
ومن خالل طاقة عربية ،ت�ساهم ا�ستثمارات �شركة القلعة ب�شكل �إيجابي يف
دعم القطاع العام لتلبية الطلب املحلي على الطاقة الكهربائية ،كما �أن ا�ستثمارات

القطاع اخلا�ص يف قطاع الطاقة ت�ساهم يف تبني منهج م�ستدام لإدارة املوارد
املهددة بخطر الن�ضوب .وبالإ�ضافة �إىل ذلك يتميز اال�ستثمار يف قطاع الكهرباء
مبردوده الإيجابي على العديد من الأطراف ذات العالقة ،حيث تلعب دو ًرا
حمور ًيا يف تخفيف �أعباء احلكومة باعتبارها امل�سئول الوحيد عن توفري الطاقة
الكهربائية ،وهو ما ي�سمح ب�إعادة تخ�صي�ص املوارد الوطنية ب�شكل �أكرث كفاءة
وتزويد املواطنني يف ال�سوق املحلي باحتياجاتهم من الطاقة .وعالوة على ذلك
تعتزم طاقة عربية ت�شغيل جميع حمطات الوقود (املحطات اخلدمية) التابعة لها
با�ستخدام الألواح ال�شم�سية بد ًال من االعتماد على الطاقة املدعمة من احلكومة.

تكرير البترول – الشركة المصرية للتكرير

تعمل �شركة القلعة على �إن�شاء معمل تكرير متطور بطاقة �إنتاجية تبلغ  4.2مليون
طن �سنو ًيا من املنتجات البرتولية عالية اجلودة والقيمة .وقد بلغ معدل تنفيذ
الأعمال الإن�شائية  %75ومن املتوقع عند اكتماله �أن ي�ساهم يف التغلب على �أزمة
الطاقة ب�أ�سواق املنطقة مع تقلي�ص ما يرتاوح بني  %50و %60من واردات ال�سوالر
يف م�صر ،وهو ما �سينعك�س �إيجاب ًيا على املنظومة االقت�صادية يف م�صر.
ومن ناحية �أخرى �سيلعب امل�شروع دو ًرا حيو ًيا يف تعزيز الأداء البيئي عرب منع
انبعاث � 93ألف طن �سنو ًيا من غاز ثاين �أك�سيد الكربيت ،ف�ض ًال عن دور امل�شروع
يف حت�سني جودة املنتجات البرتولية عرب تكرير مدخالت الإنتاج منخف�ضة القيمة.
تخزين وتداول المنتجات البترولية – شركة مشرق

توزيع الطاقة الكهربائية

توزيع الطاقة الكهربائية

2013

2014

355.9
مليون كيلوات /ساعة
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591

عاما لبناء وت�شغيل
يف مايو  ،2013قامت �شركة م�شرق بتوقيع عقد امتياز ملدة ً 30
�أول حمطة لتخزين وتداول املنتجات البرتولية ومتوين ال�سفن مبيناء �شرق
بور�سعيد يف حمور قناة ال�سوي�س ،حيث ت�سعى �شركة م�شرق على �إقامة وت�شغيل
�أول حمطة من نوعها متخ�ص�صة يف تخزين وتداول املنتجات البرتولية وغريها
من خدمات الدعم اللوجي�ستي وخدمات متوين ال�سفن مبيناء �شرق بور�سعيد،
مما �سيعطي الفر�صة لال�ستفادة من موقع ال�شركة الفريد على قناة ال�سوي�س عرب
تقدمي خدمات متوين ال�سفن بالوقود �أثناء انتظارها للمرور.

انعكا�سا لر�ؤية �شركة القلعة والتي تتبلور يف تعزيز التعاون والعمل
وميثل هذا امل�شروع
ً
امل�شرتك مع م�ؤ�س�سات وهيئات القطاع العام من �أجل تنمية الن�شاط اال�ستثماري يف
ميناء بور�سعيد ،وبالتايل حتقيق �أحد املحاور الرئي�سية با�سرتاتيجية ال�شركة وهو
�إقامة امل�شروعات اال�ستثمارية امل�ستدامة والتي ت�ساهم يف حتقيق النمو االقت�صادي
بالتزامن مع حت�سني الأو�ضاع املعي�شية يف الأ�سواق التي تتواجد بها ا�ستثمارات
ال�شركة.
إدارة المخلفات الصلبة – شركة توازن

قامت �شركة القلعة ب�ضخ ا�ستثماراتها يف �شركة «توازن» ،وهي �شركة
حتظى مبكانة �إقليمية بارزة يف جمال تدوير املخلفات ال�صلبة ،حيث
ت�ضم مظلتها كل من ال�شركة امل�صرية لتدوير املخلفات ال�صلبة «�إيكارو»
وجمموعة الأن�شطة الهند�سية «�إنتاج» ،وهي �شركات رائدة يف م�شروعات
�إدارة املخلفات الزراعية واملنزلية و�أعمال الهند�سة واملقاوالت ملعامل تدوير
املخلفات ،وحتظى «توازن» ب�أن�شطة وعمليات متنوعة يف م�صر ف�ض ًال عن
التواجد على ال�ساحة الدولية ب�أ�سواق عمان وماليزيا وال�سودان ونيجرييا
وليبيا وال�سعودية و�سوريا.

مليون كيلوات /ساعة
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قطاع األسمنت

قامت �شركة القلعة باال�ستثمار يف قطاع الأ�سمنت والإن�شاءات من خالل
جمموعة �أ�سيك القاب�ضة ،وهي �شركة رائدة يف م�شروعات الأ�سمنت
عاما يف جماالت عديدة
والهند�سة والإن�شاءات وحتظى بخربة تربو على ً 30
متتد من �أعمال الهند�سة والإن�شاءات و�إنتاج الأ�سمنت .وتتنوع ا�ستثمارات
جمموعة �أ�سيك القاب�ضة بني ثالث �أق�سام رئي�سية وهم م�شروعات �إنتاج
الأ�سمنت وم�شروعات الإن�شاءات وكذلك الإدارة الهند�سية .ومتثل �شركة
�أ�سيك للأ�سمنت الذراع الرئي�سي ل�شركة �أ�سيك القاب�ضة يف م�شروعات
�إنتاج الأ�سممت ومتتلك م�صنعني جديدين يف م�صر وال�سودان.
يعتمد �إنتاج الأ�سمنت على العديد من م�صادر الطاقة مبا يف ذلك الغاز
الطبيعي والطاقة الكهربائية وال�سوالر والوقود البديل .ومن ثم تعتزم
�شركة القلعة ا�ستبدال جميع الفالتر احلالية يف م�صانع الأ�سمنت التابعة
بفالتر ﺍﻤﻟﺭ�ﺴـﺒﺎﺕ ﺍ�ﻹﻟﻜﺘﺭﻭ�ﺴـﺘﺎﺘﻴﻜﻴﺔ للحد من �أثر عمليات �إنتاج الأ�سمنت
على البيئة املحيطة ،كما تتطلع ال�شركة �إىل ا�ستخدام املر�شحات الكي�سية
للحد من تلوث الهواء حول م�صانعها .وتخطط ال�شركة �إىل تقليل اعتمادها
على الوقود الأحفوري بحلول الربع الأخري من عام  ،2015كما تعتزم ربط
�أحد م�صانعها بال�شبكة القومية للكهرباء �سع ًيا للق�ضاء على ا�ستخدام
ال�سوالر يف تنفيذ العمليات الت�شغيلية داخل امل�صنع.
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واجلدير بالذكر �أن ال�شركات التابعة للقلعة يف قطاع الأ�سمنت تربطها �صلة
عمل وثيقة مع وزارة البيئة من �أجل �ضمان ت�شغيل امل�صانع بكامل طاقتها
الإنتاجية وب�أقل ت�أثري على البيئة ،عل ًما ب�أن هذه ال�صلة ال تقت�صر فقط على
االمتثال لقانون البيئة رقم  4لعام  1994بل متتد �إىل حتقيق �أعلى م�ستويات
االمتثال املتعارف عليها دول ًيا مبجال �صناعة الأ�سمنت.
وتهدف �شركة �أ�سيك القاب�ضة �إىل تلبية الطلب على منتجات الأ�سمنت
عالية اجلودة ب�أ�سواق املنطقة من خالل �أربعة م�صانع يف م�صر واجلزائر
وال�سودان ،كما ت�سعى ال�شركة �إىل تطبيق طرق الإنتاج الأكرث كفاءة
بالتوازي مع مراعاة امل�سئولية االجتماعية والبيئية.
ويعد نق�ص م�صادر الطاقة �أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأ�سمنت ،ومن ثم
تتمثل احللول يف االعتماد على الفحم لت�شغيل م�صانع ال�شركة ،عل ًما ب�أنه من املقرر
ا�ستخدام الفحم كم�صدر طاقة رئي�سي بد ًءا من �صيف عام  ،2016مع االمتثال
لكافة الإجراءات التي حتددها وزارة البيئة بغر�ض تخفيف الأثار البيئية الناجتة عن
ا�ستخدام الفحم .وتعتزم ال�شركة كذلك ا�ستخدام الوقود البديل (�سيمثل  %20من
الوقود امل�ستخدم يف �صناعة الأ�سمنت بحلول عام  )2016بد ًال من الوقود الأحفوري
بغر�ض خف�ض االنبعاثات الكربونية امل�سببة لظاهرة االحتبا�س احلراري.

إجمالي حجم إنتاج األسمنت

إجمالي حجم إنتاج األسمنت

2013

2014

5.8

3.8

مليون طن سنو ًيا

مليون طن سنو ًيا

إجمالي االستثمارات

اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

مليار جنيه

مليار جنيه

مليون جنيه

1.7

2.6

582.7
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قطاع األغذية

مجموعة جذور

متثل منظومة الأمن الغذائي �أحد التحديات الأ�سا�سية التي تواجه �أ�سواق
املنطقة ،الأمر الذي دفع �شركة القلعة �إىل اال�ستثمار يف قطاع الأغذية
من خالل �شركتني رئي�سيتني وهم جمموعة جذور و�شركة وفرة ،حيث
تلعب ال�شركتان دو ًرا حيو ًيا يف �إيجاد احللول العملية لتلبية الطلب املرتفع

وكذلك توفري فر�ص العمل اجلديدة يف املجتمعات املحيطة ب�أعمالها .وقد
جنحت �شركة القلعة يف التو�سع ب�أعمالها واحتالل ح�صة �سوقية بارزة ب�سوق
الأغذية يف املنطقة من خالل جمموعة جذور التي متتلك  4كيانات تابعة
خارج ال�سوق امل�صري ،وتنعك�س هذه التو�سعات يف امل�ستجدات التالية:

الشركة  /النشاط

حجم اإلنتاج عام 2013

حجم اإلنتاج عام 2014

الر�شيدي امليزان

� 28.7ألف طن

� 25.2ألف طن

مزارع دينا (الإنتاج الزراعي)

� 97.9ألف طن

� 107.2ألف طن

مزارع دينا (احلليب اخلام)

� 57.7ألف طن

� 64.1ألف طن

�إجنوي (احلليب والع�صائر)

� 38.1ألف طن

حققت جمموعة جذور �إيرادات هائلة بلغت  1.03مليار جنيه خالل عام
 2013و 1.04مليار جنيه خالل عام  .2014وتقدم جمموعة جذور مثالاً
يحتذى به يف تبني منوذج �أعمال م�ستدام يقوم على توظيف الكفاءات
الب�شرية يف ت�شغيل �أكرب مزرعة �ألبان مملوكة للقطاع اخلا�ص يف م�صر
(مزارع دينا) .وتقوم �شركة مزارع دينا بتوظيف التكنولوجيا املتطورة يف
�أ�ساليب الري من �أجل تر�شيد اال�ستهالك واحلفاظ على املوارد املائية .جدير
بالذكر �أن قطاع الأغذية ميثل حال ًيا  %18من �إجمايل �إيرادات �شركة القلعة.
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ومن جهة �أخرى تعد �شركة وفرة ال�شركة اال�ستثمارية التابعة للقلعة يف قطاع
الإنتاج الزراعي بال�سودان ،حيث متتلك �أكرث من � 500ألف فدان يف ال�سودان
وجنوب ال�سودان من خالل �شركاتها التابعة� ،سابينا وكونكورد .وقد قامت
القلعة باال�ستثمار يف �شركتي �سابينا وكونكورد من اجل �إقامة امل�شروعات
الزراعية وتزويد ال�سوق املحلي باحلبوب الزراعية عالية اجلودة ف�ض ًال عن
توفري فر�ص العمل .وميكن االطالع على �إجمايل م�ساحات الأرا�ضي الزراعية
اململوكة لل�شركتني من خالل اجلدول املعرو�ض بال�صفحة التالية.

الشركة  /النشاط

إجمالي مساحة األراضي بالفدان| عام 2013

إجمالي مساحة األراضي بالفدان| عام 2014

�سابينا

� 324ألف فدان

� 324ألف فدان

كونكورد

� 250ألف فدان

� 250ألف فدان

شركة وفرة

تتميز م�شروعات وفرة مبردودها الإيجابي على �أبناء املجتمعات املحيطة ب�أعمالها،
حيث جنحت ال�شركة يف �إمتام التجديدات ال�شاملة لقنوات الري بطول يتجاوز 200
كم ،وهو ما �أثمر عن ت�أمني �إمدادات املياه لأرا�ضي ال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل � 13ألف

فدان مملوكة للمزارعني املحليني .ومن جانب �آخر انتهت �شركة �سابينا من تر�سيم
حدود �أرا�ضيها الزراعية التي متتد على م�ساحة � 324ألف فدان نهاية عام  2014وف ًقا
للخرائط املعتمدة� ،سع ًيا للحفاظ على حقوق وم�صالح جميع الأطراف ذات العالقة.

إجمالي االستثمارات

اإليرادات

مليون جنيه

مليار جنيه

974.2

1.0

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

مليون جنيه

166.1
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قطاع النقل والدعم اللوجيستي

يلعب قطاع النقل دو ًرا بار ًزا يف منو االقت�صادات املحلية ،ولذلك قامت �شركة
القلعة باال�ستثمار يف �شركة نايل لوجي�ستيك�س املتخ�ص�صة يف توفري حلول النقل
النهري وكذلك �شركة �أفريكا ريل وايز خلطوط ال�سكك احلديدية ،باعتبارهما
و�سائل نقل �أكرث كفاءة مقار ًنة بالنقل اجلوي والربي.
نايل لوجيستيكس

تعمل �شركة القلعة من �شركة نايل لوجي�ستيك�س على توظيف املميزات التناف�سية
لنهر النيل باعتباره حلقة الو�صل التي تربط بني م�صر وال�سودان وامتدادًا �إىل
جنوب ال�سودان .وتقوم �شركة نايل لوجي�ستيك�س بتقدمي باقة متكاملة من حلول
النق النهري املوفرة يف ا�ستهالك الوقود من خالل �شركات تابعة تت�ضمن �شركة
جنوب ال�سودان خلدمات النقل النهري بجنوب ال�سودان ،وال�شركة الوطنية
لإدارة املوانئ النهرية املتخ�ص�صة يف تقدمي خدمات ال�شحن والتفريغ والتخزين
با�ستخدام جمموعة من املوانئ النهرية بطول املجرى املالحي لنهر النيل يف
م�صر ،و�شركة نايل كارجو التي تقوم بت�شغيل �أ�سطول بارجات النقل النهري بطول
املجرى املالحي من الإ�سكندرية ودمياط حتى �أ�سوان.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك قامت ال�شركة الوطنية القاب�ضة لو�سائل النقل ب�إطالق ن�شاط
نقل جديد بني ميناء بور�سعيد وميناء ال�سوي�س � /شرق التفريعة ومرو ًرا بقناة
اخلدمات املالحية التابعة لقناة ال�سوي�س .ويهدف الن�شاط اجلديد �إىل تقلي�ص
الب�صمة الكربونية لعمليات ال�شركة عرب الرتويج ملميزات االعتماد على و�سائل
النقل املوفرة يف ا�ستهالك الوقود والأقل ت�أث ًريا على البيئة مقارنة بالنقل الربي.
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شركة أفريكا ريل وايز

متثل �شركة �أفريكا ريل وايز �أبرز ا�ستثمارات القلعة يف قطاع النقل بال�سكك
احلديدية يف �أفريقيا .ومتتلك �شركة �أفريكا ريل وايز ح�صة حاكمة يف �شركة
�سكك حديد ريفت فايل وتعمل على تنفيذ خطة �إعادة الت�أهيل والتطوير
على ثالث مراحل بتكلفة ا�ستثمارية  318مليون دوالر .وقد جنحت ال�شركة
على مدار � 26شهر منذ انطالق الربنامج يف جتديد الأجزاء املتهالكة بخط
ال�سكك احلديدية الذي يربط بني مومبا�سا ونريوبي يف كينيا� ،إىل جانب
�إعادة ت�أهيل وافتتاح اخلط املمتد بطول  500كم بني تورورو وباكوا�ش يف
عاما لت�صبح بذلك �شركة رائدة
�شمال �أوغندا بعد توقف دام قرابة ً 20
يف قطاع النقل بال�سكك احلديدية ب�شرق �أفريقيا .وتقوم ال�شركة ب�إدارة
�شبكة �سكك حديدية بطول  2.541كم ،كما جنحت ال�شركة منذ عام 2013
يف تقدمي خدمات النقل لأكرث من  3.6مليون م�سافر ،ف�ض ًال عن نقل 1.2
مليار طن/كم بني كينيا و�أوغندا.
وت�ضع �شركة القلعة على ر�أ�س �أولوياتها تنمية ر�أ�س املال الب�شري – الأمر الذي
ينعك�س بو�ضوح يف تركيز القلعة على االرتقاء بفريق العمل الذي يبلغ  2054موظف
وعامل ومتثل الن�ساء  %8.2منهم – من خالل تنمية مهاراتهم وتزويدهم بالدورات
التدريبية واملعرفة الالزمة لإحراز املزيد من التقدم مب�سريتهم املهنية .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ت�شارك القلعة يف �أكرث من  90م�شروع متو�سط و�صغري لدعم العاملني
مبختلف القطاعات الت�شغيلية يف ال�شركة ،عل ًما ب�أن هذه املبادرات وامل�شروعات تعم
باملردود الإيجابي على حوايل � 5آالف مواطن ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر.

"تعمل شركة القلعة على إقامة منظومة متكاملة من
المشروعات االستثمارية القادرة على توفير حلول النقل والدعم
اللوجيستي عالية الجودة بأسعار مناسبة ،سع ًيا لتوظيف هذا
التحول العالمي ،ودعم مساعي النمو المحلي واإلقليمي ،مع
تذليل العقبات التي تعوق حركة التجارة البينية في أفريقيا"

إجمالي االستثمارات

اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

مليون جنيه

مليون جنيه

مليون جنيه

563

)91.4( 667.2
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قطاع التعدين

شركة أسكوم

�شركة �أ�سكوم هي ال�شركة اال�ستثمارية التابعة للقلعة يف قطاع التعدين،
حيث جنحت ال�شركة يف التحول من �إحدى ال�شركات اخلدمية يف قطاع
مواد البناء �إىل �شركة قاب�ضة تتحكم بعدد 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 .وت�ضم �أ�سكوم حتت مظلتها عد ًدا من ال�شركات
التابعة ،مبا يف ذلك �شركة �أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز و�شركة �أ�سكوم لت�صنيع
الكيماويات والكربونات و�شركة جال�س روك ،حيث تغطي هذه ال�شركات
كافة عمليات ال�شركة يف �إثيوبيا وال�سودان وم�صر .كما �أن جميع عمليات
�شركة �أ�سكوم حائزة على �شهادة اجلودة لنظم الإدارة البيئية 14001 ISO
منذ عام  ،2010حيث تلتزم ال�شركة باملعايري الدولية املتعارف عليها يف
ت�شغيل ال�صناعات الثقيلة (امل�صانع ال�ضخمة) للحد من �أثر عملياتها على
البيئة ب�أق�صى �شكل ممكن.
ومن ناحية �أخرى قامت �أ�سكوم ب�ضخ ا�ستثمارات بقيمة � 200ألف دوالر
بغر�ض تركيب مر�شحات (فالتر) تراكم الغبار ملعدات التك�سري خالل عام
 2014بالإ�ضافة �إىل � 50ألف دوالر لرتكيب نظام جديد لإدارة النفايات
والتخل�ص منها ب�أقل ت�أثري على البيئة .وتعتمد م�صانع ال�شركة على ا�ستخدام
املواد اخلطرة مثل املتفجرات والزيوت ،ولذلك تقوم ال�شركة ب�إعادة تدوير
 %70من الزيوت امل�ستخدمة يف العمليات ال�صناعية وكذلك  %20من قطع
الغيار .وتعتمد م�صانع ال�شركة على الطاقة ال�شم�سية باعتبارها م�صدر
الطاقة الرئي�سي مما ي�ساهم يف تقلي�ص الأثر البيئي للعمليات ال�صناعية
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وخف�ض خماطر عدم االمتثال للمعايري الدولية البيئية .ميكن االطالع على
معدالت ا�ستهالك الطاقة ال�شم�سية باجلدول املعرو�ض يف ال�صفحة التالية.
وقد مت �إعداد خطة ل�شراء �شاحنات النقل والتفريغ الثقيلة بد ًءا من العام
املقبل بغر�ض خف�ض عدد ال�شاحنات القالبة .كما �أن حجم ت�صريف املياه
يبلغ  MIO 1مرت مكعب �سنو ًيا ،عل ًما ب�أن هذه املياه ال ميكن معاجلتها نظ ًرا
ال�ستخدامها يف عمليات ر�ش الطرق الداخلية بامل�صانع.
وتركز ال�شركة حال ًيا على التحول �إىل واحدة من ال�شركات الرائدة يف
تقدمي اخلدمات ذات ال�صلة ب�صناعة الأ�سمنت ،بالإ�ضافة �إىل تزويد
م�صانع الأ�سمنت باملواد اخلام ،وت�شمل اخلدمات الرئي�سية لل�شركة ما يلي:
	•�إدارة املحاجر
	•البحث اجليولوجي
	•ت�صميم وتطوير �أنظمة �إدارة املحاجر
	•امل�سح الطبوغرايف
وحتمل ال�شركة على عاتقها م�سئولية العمل يف مواقع جغرافية و�أ�سواق
خمتلفة مبا يف ذلك �إثيوبيا وال�سودان وليبيا ،حيث تلتزم باالمتثال ملختلف
قوانني العمل وقوانني حقوق الإن�سان .كما تركز �إدارة ال�شركة على العمل
وف ًقا لأعلى معايري ال�سالمة ،عل ًما ب�أنه مل يتم ت�سجيل �أية حاالت النتهاك
قانون العمل �أو حقوق الإن�سان يف �أي من م�شروعاتها التابعة.

معدل استهالك الطاقة الشمسية
لشركة أسكوم

معدل استهالك الطاقة الشمسية
لشركة أسكوم

2013

2014

4.2

3.9

ميجاوات

ميجاوات

إجمالي االستثمارات

اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

مليون جنيه

مليون جنيه

183.1

632.2

مليون جنيه

46.2
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قطاع التمويل متناهي الصغر

شركة تنمية لخدمات التمويل متناهي الصغر

يعاين ال�سوق امل�صري من فجوة متويلية كبرية لأ�صحاب امل�شروعات
املتو�سطة وال�صغرية التي ال حتظى بالتغطية املالئمة من القطاع امل�صريف،
حيث �أن  %2من �إجمايل �شركات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص حتظى بـ %98
من خدمات القطاع امل�صريف الر�سمي ،عل ًما ب�أن ن�صف املواطنني امل�صريني
يقعون حتت خط الفقر .ولذلك تقدم �شركة تنمية منهج ابتكاري لتقلي�ص
الفجوة التمويلية من خالل تقدمي باقة متكاملة من حلول التمويل �إىل
الأفراد وامل�شروعات ال�صغرية واملتناهية ال�صغر.
متتلك �شركة القلعة ح�صة  %70من �أ�سهم �شركة تنمية التي ت�أ�س�ست عام
 2009لتكون �شركة م�صرية متخ�ص�صة يف تقدمي حلول التمويل متناهي
ال�صغر للأفراد و�أ�صحاب امل�شروعات من ذوي الدخول املنخف�ضة والذين
ال يحظون بالتغطية املالئمة من القطاع امل�صريف يف م�صر .وتقوم ال�شركة
بتقدمي خدمات التمويل مبختلف �أنحاء اجلمهورية مبا يف ذلك منطقة
ال�صعيد من خالل  100فرع ،حيث بلغت قاعدة العمالء الن�شطة 92.476
عميل وبلغ �إجمايل قيمة حمفظة التمويالت املقدمة  405مليون جنيه.
وتقوم تنمية بتمويل امل�شروعات متناهية ال�صغر باعتباره الن�شاط الرئي�سي
لل�شركة ،وذلك من خالل تقدمي متويل يرتاوح بني � 3آالف و� 30ألف جنيه،

 • 26تقرير االستدامة  -شركة القلعة

عل ًما بان الأ�سواق العاملية تتوجه حال ًيا �إىل التو�سع مبجال التمويل متناهي
ال�صغر ،بعد �أن �أثبت جناحه وا�ستقرار منوذج �أعماله.
وقد قامت �شركة تنمية يف �أبريل  2015ب�إطالق ن�شاط متويلي جديد خلدمة
امل�شروعات ال�صغري من خالل تقدمي حزم التمويل التي ترتاوح قيمتها بني
� 30ألف و� 100ألف جنيه .ومن املتوقع �أن تلعب �شركة تنمية دو ًرا حمور ًيا
يف تنمية االقت�صاد امل�صري من خالل توفري ر�ؤو�س الأموال واحللول املالية
للم�شروعات ال�صغرية والأفراد الذين ال ي�شملهم القطاع امل�صريف الر�سمي،
يف �ضوء مقومات النمو الهائلة التي حتظى بها و�سط املناخ الراهن مب�صر.

"من المتوقع أن تلعب شركة تنمية دو ًرا محور ًيا في تنمية
االقتصاد المصري من خالل توفير رؤوس األموال والحلول
التمويلية للمشروعات الصغيرة واألفراد الذين ال يشملهم
القطاع المصرفي الرسمي ،في ضوء مقومات النمو الهائلة
التي تحظى بها وسط المناخ الراهن بمصر"

يرتكز منوذج �أعمال �شركة تنمية على خدمة �أ�صحاب امل�شروعات ال�صغرية
ودعمهم يف اخلروج من حتت وط�أة الفقر واالرتقاء مب�ستوى معي�شتهم ،حيث
�أن �أغلب امل�شروعات ال�صغرية ال حتظى بتغطية القطاع امل�صريف الر�سمي.
وقد قامت �شركة تنمية حتى الآن بخدمة  338.654عميل ،كما تعمل
ال�شركة على توظيف مقومات النمو الهائلة من خالل تلبية الطلب التنامي
على مثل هذه اخلدمات ،عل ًما ب�أن ال�سوق امل�صري ي�ضم قرابة  2مليون
م�شروع �صغري ومتناهي ال�صغر.
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نظام احلوكمة و�سيا�سات االمتثال

نظام الحوكمة
وسياسات االمتثال
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نظام احلوكمة و�سيا�سات االمتثال

نظام الحوكمة
ت�ؤمن �شركة القلعة ب�أن احلوكمة القوية متثل الركيزة الأ�سا�سية لإدارة
ال�شركة وف ًقا لنموذج �أعمال م�ستدام .وينعك�س ذلك يف ت�شكيل جمل�س
الإدارة الذي يجمع كل من الأع�ضاء التنفيذيني وغري التنفيذيني ،وذلك
بتكليف من اجلمعية العمومية مل�ساهمي ال�شركة وف ًقا حل�ص�ص ملكية �أ�سهم
ال�شركة وكذلك من واقع اخلربات التي يحظى بها �أع�ضاء املجل�س.
وتدرك ال�شركة �أهمية تبني وتعميم الأنظمة وال�سيا�سات الداخلية التي
ت�ضمن التزام جميع العاملني بقيم ومبادئ ال�شركة ،غري �أن اال�ستناد لهذه
ال�سيا�سات الداخلية يف كيان �ضخم مثل �شركة القلعة يجلب معه العديد من
التحديات نظ ًرا لتنوع القطاعات التي تعمل بها واختالف الطبيعة املميزة
لكل من تلك القطاعات .ولذلك تلتزم ال�شركة بتقدمي منوذج حوكمة فعال
ودائم التطور ملالئمة االحتياجات واخل�صائ�ص التي تت�سم بها ال�شركة
وا�ستثماراتها التابعة.
وال يخفى على املتابع اجليد �أن ال�شركات ال�ضخمة التي ت�ضم حتت مظلتها
�شركات وم�شروعات �أخرى تابعة تواجه العديد من التحديات التي جتعل
ت�أ�سي�س نظام فعال للحوكمة �أم ًرا معقدً ا .ومن ثم تعمل القلعة على الت�أكد
من تزويد �شركاتها التابعة العاملة مبختلف البلدان باملبادئ والقواعد
الرئي�سية ايل متكنها من اتخاذ القرارات ب�شكل م�ستقل ومبا يالئم اللوائح
والقوانني املختلفة واملعايري الدولية للحوكمة� ،سع ًيا لت�أ�سي�س نظام متوازن
امل�ساءلة وتوزيع امل�سئوليات.
يت�ألف جمل�س الإدارة �شركة القلعة من  12ع�ض ًوا تنفيذ ًيا و� 6أع�ضاء غري
تنفيذيني .ويتم تعريف الأع�ضاء غري التنفيذيني بكونهم ال ي�شاركون يف
�إدارة ال�شركة �أو �شركاتها التابعة ،بينما يتم تعريف الأع�ضاء امل�ستقلني
بكونهم ال ميثلون �أي م�ساهم ب�شركة القلعة �أو �شركاتها التابعة.
تنعقد اجتماعات جمل�س الإدارة اخلا�صة بال�شركات التابعة ب�شكل ربع

شركة القلعة

لجنة المراجعة
�سنوي ،حيث يتم اتخاذ القرارات يف املو�ضوعات قيد النظر والدرا�سة
مع �إر�سال تقارير جمل�س الإدارة للجنة التمويل واال�ستثمار ب�شركة
القلعة .وجتتمع جلنة املراجعة ب�صفة ربع �سنوية وتقوم ب�إر�سال التقارير
والنتائج �إىل اللجان املخت�صة ب�شركة القلعة و�شركاتها التابعة .ومن جانب
�آخر جتتمع جلنة الإدارة ب�صفة �شهرية مما يتيح لكبار املوظفني تقدمي
الإر�شادات والتو�صيات ملمثلي الإدارة التنفيذيني بال�شركة.
وتتيح �شركة القلعة مل�ساهمي الأقلية �إمكانية �إبداء الر�أي وامل�شاركة يف
تقييم قرارات و�أداء الإدارة والعمليات الت�شغيلية لل�شركة من خالل اجتماع
اجلمعية العمومية التي يتمثل لقراتها جمل�س �إدارة ال�شركة.
وتت�ضمن خطط عام  2016/2015و�ضع خطة حوكمة �أكرث تنظي ًما مع حت�سني
�إجراءات احلوكمة من خالل ت�صميم وتنفيذ قواعد احلوكمة اخلا�صة ب�شركة
القلعة و�شركاتها التابعة .كما قامت �شركة القلعة با�ستحداث جمموعة من
ال�سيا�سات التي ت�ضمن عمل �شركة القلعة و�شركاتها التابعة وف ًقا لنظام
حوكمة فعال ،عل ًما ب�أن هذه ال�سيا�سات ت�شمل الوقاية من حدوث �أي خلل
وك�شف الأخطاء بعمليات احلوكمة ،ف�ض ًال عن الآليات التي يجب اتباعها
حلماية من يبادر ب�إطالق �صافرة الإنذار �إذا طر�أت احلاجة لذلك.
وتقوم جلنة املراجعة بالإ�شراف على جميع �أعمال �شركة القلعة �إىل جانب
اال�شرتاك يف �أعمال املراجعة اخلا�صة بال�شركات التابعة عند احلاجة،
وت�ضم كربى ال�شركات التابعة جلان املراجعة اخلا�صة بها والتي تعمل
ب�شكل م�ستقل .وتت�ألف جلان املراجعة ب�شركة القلعة و�شركاتها التابعة
من الأع�ضاء غري التنفيذيني ل�ضمان العمل وف ًقا لأعلى م�ستويات الكفاءة
واالحرتافية .وميثل رئي�س جمل�س �إدارة �شركة القلعة قمة الهرم الإداري
بال�شركة ،وهو الدكتور �أحمد هيكل م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة.
وميكن معرفة املزيد عن مهام رئي�س جمل�س الإدارة وجلنة املراجعة بوجه
عام يف الق�سم التايل.

وميكن تق�سيم م�سئوليات جلنة املراجعة �إىل �أربعة �أق�سام رئي�سية:
املراجعة الداخلية :تتوىل جلنة املراجعة م�سئولية املوافقة على خطة
املراجعة ال�سنوية� ،إىل جانب مراجعة كافة اللوائح والأن�شطة وعمليات
التوظيف والهيكل التنظيمي مع �إدارة ال�شركة ورئي�س �إدارة املراجعة.
وتقوم جلنة املراجعة كذلك بتقييم مدى كفاءة �أنظمة الرقابة الداخلية مبا
يف ذلك �أنظمة الأمن ومراقبة نظم املعلومات .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ت�شمل

�إعداد التقارير املالية :يجب على جلنة املراجعة �أن تقوم مبراجعة
جميع القوائم املالية ال�سنوية وربع ال�سنوية والوثائق والإي�ضاحات املتممة
قبل توثيقها �أو ن�شرها .كما يجب �أن يت�ضمن التقرير مناق�شات الإدارة
واملارجعني اخلارجيني حول الق�ضايا الهامة ذات ال�صلة مبعايري املحا�سبة
واملمار�سات ونتائج املراجعة والإف�صاحات والأحكام و�أية متطلبات متعلقة
مبعايري وقواعد املحا�سبة.
االمتثال :يلتزم جمل�س الإدارة وجميع العاملني مبجموعة من �إجراءات
االمتثال التي يتم �إعدادها وتعميمها وف ًقا ملعايري االمتثال الدولية واملحلية.
ومن ثم تتوىل جلنة املراجعة الت�أكد من االمتثال �إىل هذه القواعد
والإجراءات التنظيمية.
وتت�ضمن باقي م�سئوليات جلنة املراجعة الإ�شراف على التحقيقات اخلا�صة
و�إجراء التقييمات ال�سنوية لكفاءة �أع�ضاء �إدارة املراجعة الداخلية،
بالإ�ضافة �إىل تقدمي نظام التبليغ عن حاالت �أو �شبهات االحتيال ،والذي
يتطلب ا�ستخدام الآليات اخلا�صة بحفظ ال�شكاوى والتحقيق فيها ل�ضمان
حماية مقدمي البالغات ،عل ًما ب�أن جلنة املراجعة حتظى بالقدرة على
معرفة املعلومات ذات ال�صلة بال�شكاوى امل�سجلة .وتتوقع �إدارة ال�شركة �أن
تقوم جلنة املراجعة بكافة عملياتها و�إجراءاتها بكل نزاهة ودون �أي حتيز.

اللجنة التنفيذية

لجنة المكافآت

الرئيس التنفيذي

لجنة المكافآت

لجنة المراجعة

الرئيس التنفيذي

ورئيس مجلس اإلدارة
المراجع الداخلي
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وتتطلب وظائف جلنة املراجعة �إر�سال املعلومات والبيانات من جميع
ال�شركات التابعة من �أجل �ضمان ات�ساق جميع ال�سيا�سات والإجراءات
املعمول بها وحل امل�شكالت التي تواجهها ال�شركات التابعة ،عل ًما ب�أن تنفيذ
ذلك يتم من خالل تعيني رئي�س املراجعة الداخلية ب�شركة القلعة �ضمن
�أع�ضاء جلان املراجعة بال�شركات التابعة.

املراجعة اخلارجية :تت�ضمن م�سئولياتها الإ�شراف على كافة �أعمال
املراجعة اخلارجية ل�شركة القلعة ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع جمموعة من الآليات
الداخلية التي ت�ضمن تنفيذ �أعمال املراجعة اخلارجية وف ًقا ملعايري املراجعة
اخلا�صة ب�شركة القلعة.

الشركة التابعة

اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة

يف �ضوء التزام �شركة القلعة بالعمل وف ًقا لنظام احلوكمة الفعال وتبني
املمار�سات امل�سئولة على جميع امل�ستويات لت�شمل الإدارة العليا لل�شركة
منهجا جديدً ا
وجميع املوظفني ،قامت �شركة القلعة با�ستحداث وتبني
ً
ليكون "منوذج قيادي يحتذى به" ،حيث يقوم هذا املنهج بت�أ�سي�س الثقة
املتبادلة بني الإدارة واملوظفني وجميع الأطراف ذات ال�صلة .ومن ثم قامت
القلعة بتوفري الآليات الالزمة لدعم هذا املنهج عرب ت�أ�سي�س جلنة املراجعة
لدعم جمل�س الإدارة يف الوفاء مب�سئولياته الرقابية .وتت�ألف اللجنة من
ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني يتم اختيارهم من بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة،
عل ًما ب�أن جلنة املراجعة ينبغي ت�شكيلها من الأع�ضاء غري التنفيذيني فقط.
ويحق ملجل�س �إدارة ال�شركة اختيار �أحد �أع�ضاء جلنة املراجعة من غري
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،عل ًما ب�أن جلنة املراجعة يجب �أن ت�ضم ع�ض ًوا واحدً ا
على الأقل من ذوي الدراية الوا�سعة مبجال الإدارة املالية ويحظى بخربة
�سابقة يف جمال التمويل �أو املحا�سبة .كما يحق ملجل�س الإدارة تكليف �أحد
�أع�ضاء جلنة املراجعة للقيام بدور رئي�س اللجنة.

م�سئوليات جلنة املراجعة ا�ستالم كافة التقارير التي يعدها املراجعني
الداخليني حول �أبرز امل�ستجدات والنتائج ،عل ًما ب�أن �إمتام هذه العملية
يتطلب تقدمي التو�صيات واقرتاحات الإدارة حول كيفية حت�سني عمليات
املراجعة الداخلية.

المراجع الداخلي
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نظام احلوكمة و�سيا�سات االمتثال

ميثاق المراجعة الداخلية
يهدف ميثاق املراجعة الداخلية �إىل الت�أكد من تنفيذ �أعمال �إدارة املراجعة
الداخلية وف ًقا لأعلى م�ستويات الكفاءة ،حيث يقوم امليثاق بتحديد خطة تطوير
�أن�شطة املراجعة الداخلية واملنهج املتبع و�سلطات �إدارة املراجعة الداخلية.
وي�شتمل امليثاق على اللوائح التنظيمية التي ت�ضمن تنفيذ �أهداف عمليات املراجعة
الداخلية وا�ستقالليتها .وميتد نطاق امليثاق لي�شمل وظائف املراجعة الداخلية على
�شركة القلعة و�شركاتها التابعة.
وتهدف عمليات ووظائف املراجعة الداخلية �إىل حت�سني عمليات �شركة القلعة
بوجه عام .ويتم تنفيذ ذلك من خالل تقدمي نظام مراجعة دقيق وم�ستقل ومالئم
حلجم وتنوع �أعمال �شركة القلعة .وتقوم عملية املراجعة الداخلية بدعم �شركة
القلعة يف توفري منهج منتظم وقادر على حت�سني عمليات �إدارة املخاطر ومراقبة
عمليات ال�شركة وحتديد مدى كفاءة نظام احلوكمة.
وعلى هذه اخللفية ت�شمل م�سئوليات املراجعة الداخلية الآتي:
	•مراجعة مدى موثوقية ودقة البيانات يف العمليات املالية
	•تقييم مدى التزام �شركة القلعة و�شركاتها التابعة والأطراف الأخرى ذات
العالقة لل�سيا�سات والقوانني والإجراءات التنظيمية والعقود
	•�إجراء عمليات التقييم ل�ضمان حماية �أ�صول ال�شركة
	•اختبار مدى كفاءة وفعالية خمتلف العمليات والأنظمة الرقابية
يتوىل رئي�س �إدارة املراجعة الداخلية رئا�سة �إدارة املراجعة ،فيما ي�سعى ميثاق
املراجعة من متكني رئي�س الإدارة من �أداء مهامه ب�صورة م�ستقلة وحمايدة ،وذلك
من خالل تكليفه ب�إعداد التقارير الدورية ورفعها �إىل جلنة املراجعة التي يتبعها
فن ًيا مع تبعيته �إدار ًيا لرئي�س جمل�س الإدارة وفق ًا للمعايري املتعارف عليها دول ًيا.
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وتقوم جلنة املراجعة باملوافقة على خطة املراجعة بعد �إعدادها من جانب رئي�س
�إدارة املراجعة الداخلية من خالل ا�ست�شارة رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي لل�شركة .وبعد تنفيذ خطة املراجعة يقوم رئي�س �إدارة املراجعة الداخلية
بعر�ض نتائجها و�أثرها على جلنة املراجعة بكل دقة و�شفافية ،حيث يتم اعتماد
اخلطة بعد التحقق من الآتي:
	•فهم طبيعة العمليات وال�سيا�سات ذات ال�صلة و�آليات مراقبتها
	•حتديد املخاطر املتعلقة بهذه العمليات
	•ت�صميم عملية املراجعة لتالئم طبيعة العمليات
	•عر�ض نتائج عمليات املراجعة
يتم �إعداد التقارير اخلا�صة بنتائج عمليات املراجعة الداخلية ،حيث يجب
�أن تت�ضمن نطاق �أعمال املراجعة ونقاط القوة و�أبرز النتائج واملخاطر التي مت
حتديدها (تق�سم �إىل خماطر ب�سيطة ومتو�سطة ومرتفعة) والتو�صيات املقرتحة
لتالفيها .كما يتم توا�صل تقارير املراجعة الداخلية مع رئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي وجلنة املراجعة والأفراد املخت�صة من الإدارة العليا.

سياسة المتعاملين الداخليين
نظ ًرا حلجم �شركة القلعة وتنوع �أعمالها من خالل العالقة الوثيقة التي
تربطها بالكثري من ال�شركات التابعة وامل�شروعات الفرعية يف نطاق
وا�سع ومتنوع من القطاعات االقت�صادية� ،أ�صبح واج ًبا على ال�شركة �أن
تبادر با�ستحداث وتبني �سيا�سة خا�صة لتنظيم تعامالت الداخليني ،وهي
ال�سيا�سة التي تهدف �إىل حماية املوظفني والعاملني من �شبهات ت�ضارب
امل�صالح واملخاطر الناجمة عن اطالعهم على املعلومات والبيانات ذات
الطبيعة احل�سا�سة وغريها من القواعد والأطر التنظيمية التي ت�ضعها �إما
البور�صة امل�صرية �أو الهيئة العامة للرقابة املالية.
وقد مت ا�ستحداث وتطبيق �سيا�سة املتعاملني الداخليني بغر�ض تنظيم
تعامالت الداخليني ب�شركة القلعة و�شركاتها التابعة ،حيث ت�سعى هذه
ال�سيا�سة �إىل احلد من �أية انتهاكات عر�ضية �أو غري مق�صودة �أو �أية عمليات
تداول م�شبوهة على �أ�سهم �شركة القلعة ،كما �أن هذه ال�سيا�سة تهدف �إىل
�ضمان مزاولة �أن�شطة �شركة القلعة يف ال�ضوء ،وعلى �أ�سا�س من النزاهة
وال�شفافية والثقة املتبادلة ،وعالوة على ذلك ت�ضمن �سيا�سة املتعاملني
الداخليني االمتثال لقواعد البور�صة امل�صرية والهيئة العامة للرقابة
املالية فيما يتعلق بتنظيم تعامالت الداخليني ،عل ًما ب�أن نطاق ال�سيا�سة
يت�سع لي�شمل �أفراد العائلة اخلا�صة باملوظفني الداخليني ،وذلك يف حماولة
جادة ملكافحة جميع مظاهر االحتيال واالختال�س ،حيث �أن �سيا�سة تعامالت
الداخليني حتظر على املوظفني ذوي العالقة:
	•التعامل على �أ�سهم �شركة القلعة وتداولها �أثناء فرتات التعتيم.
	•التعامل على �أ�سهم �شركة القلعة وتداولها بناء على معلومات جوهرية
قد ت�ؤثر على �سعر ال�سهم �أو بناء على معلومات غري متاحة للجمهور
�أثناء فرتة التداول.

	•�إر�شاد �أو تو�صية الغري بالتعامل على �أ�سهم �شركة القلعة وتداولها بناء
على معلومات جوهرية غري متاحة للجمهور.
	•الإف�صاح عن �أية معلومات جوهرية غري متاحة للجمهور �إىل �أفراد
العائلة واملعارف وزمالء العمل والأ�صدقاء وغريهم من الأطراف
ا لأخرى.
يعد االمتثال �إىل �سيا�سة املتعاملني الداخليني م�سئولية على عاتق جميع
املوظفني ،و�سع ًيا لرت�سيخ هذا االلتزام حتر�ص ال�شركة على توجيه �إدارة
عالقات امل�ستثمرين بالتفاعل مع املوظفني والت�شديد على �أهمية ال�سيا�سة
املتعاملني الداخليني و�ضرورة تبنيها باعتبارها اجلهة املنوطة بالآتي:
	•متثيل ال�شركة �أمام البور�صة امل�صرية والهيئة العامة للرقابة املالية
	•مراجعة جميع التعامالت على �أ�سهم ال�شركة
	•توزيع ن�سخة من �سيا�سة املتعاملني الداخليني ب�صفة �سنوية �إىل جميع
الداخليني من فريق العمل
	•التن�سيق مع �إدارة ال�شئون القانونية حول ما يتعلق ب�أعمال االمتثال و�أية
تغريات تدخل على القوانني املنظمة لعمليات التداول من �أجل الت�أكد من
حتديث ال�سيا�سة ب�صفة دوري ومبا يراعي املتطلبات املختلفة.
�شركة القلعة حتظى ب�سمعة طيبة وباع طويل باعتبارها من كربى ال�شركات الرائدة يف
االرتقاءمبعايرياالمتثالوتر�سيخهابنيجميعالعاملنيواملوظفني.
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نظام احلوكمة و�سيا�سات االمتثال

سياسة مكافحة االحتيال
مت �إعداد �سيا�سة مكافحة االحتيال بهدف ن�شر وتعزيز النزاهة امل�ؤ�س�سية،
والأمانة ،واملمار�سات الأخالقية دون ت�سامح مع �أي مظهر من مظاهر
االحتيال يف �شركة القلعة و�شركاتها التابعة من خالل توفري املبادئ
الإر�شادية ملنع ور�صد والتعامل مع حاالت االحتيال ،وذلك �سع ًيا �إىل:
	•حماية موارد والأ�صول ال�شركة وكذلك حماية �سمعة ال�شركة
وموظفيها.
	•توفري �إطار للتحقيق يف كافة حاالت اال�شتباه يف االحتيال ،وحتديد
�أدوار وم�سئوليات الأطراف القائمني على عملية التحقيق لتقييم ما
�إذا كانت امل�ؤ�شرات �أو الت�صرفات امل�شكوك فيها التي مت الإبالغ عنها
متثل احتيا ًال من عدمه ،ودور الإدارة املعنية يف التخفيف من املخاطر
التي مت الك�شف عنها.
تطبق ال�سيا�سة على �أي من حاالت االحتيال الوظيفي �أو االحتيال امل�ؤ�س�سي� ،أو
اال�شتباه يف االحتيال داخل ال�شركة ،واملتورط فيها جمل�س الإدارة� ،أو الإدارة
التنفيذية� ،أو املوظفني (�سواء دائمني �أو م�ؤقتني) ،وكذلك املوردين (املمونني
واملقاولني والو�سطاء) و�شركاء العمل والعمالء واملوزعني وموظفي ال�شركات
الأخرى املتعاقدة للقيام ب�أعمال ل�صالح �شركة القلعة �أو �شركاتها التابعة
واملناف�سني و�أي �أطراف �أخرى.
تتوىل الإدارة م�سئولية منع ور�صد والتعامل مع االحتيال عن طريق حتديد املناخ
الأخالقي الذي تخلقه يف مكان العمل ،وذلك من خالل الدراية ب�أنواع االحتيال
التي قد حتدث على نطاق م�سئولية كل مدير ،وو�ضع وتطبيق الإجراءات الرقابية
الكافية ملنع ور�صد حاالت االحتيال ،وخلق ثقافة تر�سخ عدم الت�سامح مع االحتيال
عرب التعامل مع هذا ال�سلوك ب�سرعة وح�سم ،ودعم حق املوظف يف الإبالغ عن �أي
حالة احتيال �أو ا�شتباه يف احتيال.
وعلى موظفي ال�شركة �أن يكونوا على دراية ب�أنواع االحتيال التي تقع يف نطاق
م�سئولياتهم وفهم �أدوارهم يف �إطار الرقابة الداخلية مع امل�شاركة يف عملية خلق
بيئة رقابية قوية والإبالغ الفوري با�ستخدام �صافرة الإنذار يف حالة ال�شك �أو
االعتقاد ب�أن االحتيال قد مت تنفيذه.
وتعترب �شركة القلعة احتيا ًال كل الت�صرفات التي تعد احتيا ًال طبق ًا للقوانني
واللوائح امل�صرية ،كما �أن الت�صرفات التي تعترب احتيا ًال ميكن تق�سيمها �إىل
تزوير التقارير املالية والت�شغيلية و�إ�ساءة ا�ستخدام موارد ال�شركة واختال�س
الأ�صول والف�ساد.
وتت�ألف �سيا�سة مكافحة االحتيال من ثالث قنوات رئي�سية ملواجهة االحتيال وتتمثل
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تلك القنوات يف منع االحتيال والك�شف عنه والت�صرف حياله .وتدعم �إدارة املراجعة
الداخلية جهود الإدارة يف تر�سيخ ثقافة مكافحة االحتيال من خالل ما يلي:
	•التحقيق يف حاالت االحتيال �سواء كانت فعلية �أو م�شتبه فيها.
	•توفري �آلية منا�سبة للموظفني واجلهات الأخرى ت�سمح لهم بالتعبري
عن خماوفهم.
	•تقييم خماطر االحتيال وتطبيق الإجراءات الرقابية ملنع االحتيال
حيثما �أمكن وجعل االحتيال مرئ ًيا حال حدوثه.
وقد قامت ال�شركة بو�ضع قناة ال�ستقبال البالغات عن االحتيال (�صافرة الإنذار)
من �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملديرين واملوظفني �أو �أي �أطراف ذات عالقة ،مع
ت�شجيع كافة الأطراف املذكورة على الإبالغ عن �أي ن�شاط ي�شتبه فيه من خالل
قناة الإبالغ عن االحتيال دون الإف�صاح عن املبلغ .ويجب مراعاة الآتي عند الإبالغ
عن االحتيال:

إدارة المخاطر
حتر�ص �إدارة املخاطر ب�شركة القلعة على ت�أ�سي�س عالقات وثيقة مع
امل�ستثمرين ،كما تلتزم ال�شركة بتنمية هذه العالقات عرب تبني مبادئ الثقة
وال�شفافية يف التعامل مع كبار و�صغار امل�ستثمرين على حد �سواء .وينعك�س
ذلك يف ال�سمعة الطيبة التي حتظى بها ال�شركة بف�ضل التزامها بالإف�صاح
عن جميع امل�ستجدات بكل دقة و�شفافية .وفيما يلي عر�ض لقنوات التوا�صل
بني �شركة القلعة وجميع امل�ستثمرين:
	•�إخطار البور�صة امل�صرية بامل�ستجدات اجلوهرية و�أخبار ال�شركة من
خالل بيانات الإف�صاح
	•التوا�صل مع امل�ستثمرين عرب الربيد الإلكرتوين لن�شر �آخر الأخبار
وامل�ستجدات الرئي�سية
	•حتديث حمتويات املوقع الإلكرتوين ل�شركة القلعة �أو ًال ب�أول و�إ�ضافة

	•لن يتم تهديد املبلغ ب�أي �شكل من الأ�شكال كما �أنه لن يتعر�ض لأي
نوع من �أنواع اال�ضطهاد �أو لأي �إجراء �آخر ي�ضرره �إال �إذا كانت وقائع
احلالة املبلغ عنها خاطئة وكان هو على علم بذلك عند الإبالغ عنها.
	•عند الإبالغ عن االحتيال يجب �أن تكون اللغة امل�ستخدمة الئقة و�أال
تكون مبنية على �أقاويل �أو ادعاءات مزيفة وغري مدعمة ب�أدلة كافية.
	•وحيث �أن هذه القناة للإبالغ عن االحتيال ال تف�صح عن هوية املبلغ،
فعلى كافة املبلغني تقدمي �أدلة عن حاالت اال�شتباه يف االحتيال �أو
حاالت االحتيال املبلغ عنها.
	•يخ�ضع لإجراءات ت�أديبية وفق ًا للوائح �إدارة املوارد الب�شرية �أي موظف
يختار الإف�صاح عن هويته وقام عن عمد بتزييف معلومات �أو �أدلة
لإف�ساد �سمعة الغري بهدف حتقيق مكا�سب �شخ�صية.
يتم التحقيق يف كافة حاالت اال�شتباه يف االحتيال من قبل جلنة تتكون
من �إدارتي املراجعة الداخلية واملوارد الب�شرية وذلك للتحقق من الوقائع
املحيطة باحلالة قيد التحقيق .ويبد�أ التحقيق يف االحتيال بالتحقق من �صحة
الوقائع وامل�ستندات املتعلقة بحاالت االحتيال �أو حاالت اال�شتباه يف االحتيال.
وتلتزم �إدارة املراجعة بالتحقيق يف كافة حاالت اال�شتباه يف االحتيال �إما
لإثبات حاالت االحتيال �أو ت�أكيد براءة امل�شكوك فيه.
ويعك�س التزام �شركة القلعة با�ستحداث وتبني �سيا�سة مكافحة االحتيال
�سعي ال�شركة اجلاد �إىل ريادتها يف ك�شف ومكافحة االحتيال ،وهو ما يعد
ً
تر�سيخا لإميان ال�شركة ب�أن احلوكمة الر�شيدة هي الع�صب الرئي�سي لنمو
وتقدم ال�شركة وجميع ا�ستثماراتها التابعة.

الأخبار ذات ال�صلة بامل�ستثمرين والأ�سواق التي تعمل بها ال�شركة
	•امل�شاركة يف الفعاليات وامل�ؤمترات وغريها من الأحداث واملنا�سبات
اال�ستثمارية والتفاعل مع جمتمع اال�ستثمار على ال�ساحة املحلية
والإقليمية والدولية
	•عقد االجتماعات مع خمتلف امل�ستثمرين (اجتماعات فردية �أو
جماعية) خالل امل�ؤمترات والأحداث اال�ستثمارية املختلفة
	•ترتيب وعقد االجتماعات مبقر ال�شركة بنا ًءا على طلبات امل�ستثمرين
	•�سرعة اال�ستجابة والرد على ا�ستف�سارات امل�ستثمرين عرب الربيد
الإلكرتوين والهاتف
	•فتح قنوات التوا�صل مع �شركات ال�سم�سرة والو�ساطة يف الأوراق املالية
والتي بدورها تقوم بالتوا�صل مع امل�ستثمرين والعمالء
	•عقد املقابالت الإعالمية كلما �أمكن

نظام الحوكمة
وسياسات
االمتثال
إدارة
المخاطر

لجنة
المراجعة

ميثاق
المراجعة
الداخلية

سياسة
المتعاملين
الداخليين

سياسة
مكافحة
االحتيال

تقرير االستدامة  -شركة القلعة • 35

التفاعل مع الأطراف ذات العالقة

التفاعل مع األطراف ذات العالقة

"تحرص شركة القلعة على التفاعل مع جميع األطراف ذات العالقة في إطار التزام الشركة
بتبني وتطبيق نموذج أعمال محوره االستدامة .وتتطلع الشركة إلى فتح قنوات التواصل
المباشر مع جميع األطراف ذات العالقة بما في ذلك صغار المستثمرين والجمعيات األهلية
ومختلف األجهزة والهيئات الحكومية".
يعر�ض اجلدول التايل �أوجه و�آليات التفاعل املبا�شر بني �شركة القلعة والعديد من الأطراف ذات العالقة:
األطراف المعنية

املوظفني واملدربني

حدث �سنوي لتعزيز الروابط بني فريق العمل ،اجتماعات
دورية جلميع املوظفني� ،آلية الإبالغ عن حاالت و�شبهات دائمة
االحتيال (�صافرة الإنذار)

اجلهات الإعالمية و�صناع الر�أي العام
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تعزيز الطاقات الب�شرية

تعزيز الطاقات
البشرية

"قامت القلعة في عام  2014باستثمار  4.5مليار جنيه في صورة
أجور ورواتب ومكافآت من أجل المساهمة في تحسين معيشة
العاملين ،في ضوء إيمان الشركة بأن االرتقاء بالطاقات البشرية
تمثل الركيزة األساسية لتحقيق التطوير المنشود"

تؤمن شركة القلعة أن خلق وتعظيم القيمة
المضافة يبدأ بالقلب النابض للمجتمع – العنصر
البشري ،ولذلك فإن عملية التوظيف التي تتبناها
الشركة تعد نقطة االنطالق األولى لتحقيق رؤية
الشركة تجاه قضايا النمو المستدام .وعلى هذه
الخلفية تحرص الشركة على إيجاد وتعيين أكفأ
الكوادر ممن يحظون بمقومات النمو الواعدة
والقدرة على التحول إلى قادة محترفين وشركاء
عمل جديرين بالثقة ،من أجل تدريبهم واالرتقاء
بمهاراتهم والتأكد من إعدادهم ليكونوا الجيل
الجديد من رواد األعمال .ومن ثم تقوم الشركة
بتوفير فرص عمل متكافئة بغض النظر عن
علما
الجنس أو الدين أو وجهات النظر السياسية،
ً
بأن الشركة تلتزم بأعلى المعايير الدولية فيما
يخص العمل والتوظيف ،وهو ما ينعكس مردوده
اإليجابي على تعزيز الثقة المتبادلة بين اإلدارة
والموظفين بجميع القطاعات التي تعمل بها
شركة القلعة.
وقد قامت الشركة بجمع كافة البيانات المتعلقة
بسياسات ومؤشرات العمالة في جميع الشركات
التابعة ،ويشمل ذلك نوع العمل (وظيفة دائمة،
وظيفة بدوام جزئي ،المواقع اإلدارية العليا ،اإلدارة
المتوسطة ،صغار الموظفين) ،والتوزيع النسبي
للجنسين في شتى المواقع الوظيفية ،باإلضافة
إلى المزايا المقدمة للموظفين ،ومعدل دوران
العمالة ،كما يتم توفير كافة البيانات الخاصة
بسياسات التوظيف والتعيين .وتستعرض األجزاء
التالية البيانات الخاصة بالشركات التابعة في كل
قطاع بد ًءا من قطاع الطاقة ويليه األسمنت،
واألغذية ،والنقل والدعم اللوجيستي ،والتعدين،
وأخي ًرا التمويل متناهي الصغر.
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بيئة العمل على م�ستوى �شركة القلعة

بيئة العمل على مستوى شركة القلعة

تلتزم �شركة القلعة بتوفري بيئة عمل حيادية يتم فيها تعيني املوظفني وتدريبهم
وترقيتهم وتوزيعهم على خمتلف التخ�ص�صات والإدارات دون متييز على �أ�سا�س
العرق �أو الدين �أو اجلن�س �أو اجلن�سية والعمر �أو احلالة االجتماعية .كما قامت
ال�شركة بتوفري دليل لعمليات التوظيف ليكون مبثابة الأ�س�س التوجيهية ملجل�س
الإدارة و�سيا�سات التوظيف العامة ،عل ًما ب�أنه يف حالة تعار�ض �سيا�سات ال�شركة
والأ�س�س التوجيهية مع قوانني العمل املحلية يف �أي دولة ،يتم �إعطاء الأولوية
لتطبيق قانون العمل املحلي .ويف حالة انتهاك �أو خمالفة �سيا�سات و�إجراءات
�شركة القلعة ،قد يخ�ضع املخالف لأ�شكال خمتلفة من الإجراءات الت�أديبية.
وفيما يتعلق بالإح�صاءات اخلا�صة بالعاملني يف �شركة القلعة ،يعمل يف ال�شركة 102
موظف دائم ،حيث ميثل الذكور حوايل  %82منهم بينما متثل ال�سيدات الـ  %18املتبقية،
عل ًما ب�أن  %88من ال�سيدات ي�شغلن منا�صب �إدارية متو�سطة بينما ي�شغل  %11منهم
منا�صب �إدارية العليا وال يوجد بينهم �أية موظفني م�ستجدين .وعند حتليل العاملني وف ًقا
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للعمر ،ف�إن �أغلب املوظفني ترتاوح �أعمارهم بني  31و 40عام ( %46من العاملني) ،يف
عاما قرابة  %18من �إجمايل
حني ميثل املوظفني الذين ترتاوح �أعمارهم بني  25وً 30
عاما ن�سبة  %20املتبقية .ومن
العاملني ،بينما ميثل من ترتاوح �أعمارهم بني  51وً 60
ناحية معدل دوران العمالة ،غادر  7موظفني �شركة القلعة خالل عام  ،2014ويف املقابل
عاما).
مت تعيني  11موظف جديد خالل نف�س العام (ترتاوح �أعمارهم بني  25وً 30
وعالو ًة على ذلك تقوم �شركة القلعة بتوفري جمموعة من املزايا مبا يف ذلك الت�أمني
على احلياة والت�أمني ال�صحي� ،إىل جانب �إعطاء �إجازات الو�ضع وتغطية حاالت
الإعاقة �أو العجز الناجتة عن حوادث العمل ،عل ًما ب�أن جميع ال�سيدات ()%100
الالتي ح�صلن على �إجازات الو�ضع خالل عام  2014عدن ال�ستئناف العمل بال�شركة.
ومن جانب �آخر تقوم �شركة القلعة بتوزيع الن�شرات واملرا�سالت الإلكرتونية
للتوعية الدورية بق�ضايا ال�صحة والأمرا�ض اخلطرية عند ظهورها� ،سع ًيا

للت�أكد من �سالمة و�صحة العاملني وتوفري بيئة عمل �آمنة .ويف �إطار م�ساعي
ال�شركة ل�ضمان حتقيق النمو وموا�صلة �إحراز التقدم على م�ستوى ال�شركة
واملوظفني ،تلتزم القلعة بتقدمي الدورات والربامج التدريبية املخ�ص�صة
للعاملني مبا يتوافق مع احتياجات و�أولويات كل قطاع ،عل ًما ب�أن ال�شركة
قامت بتقدمي دورات تدريبية يبلغ �إجمايل مدتها � 700ساعة خالل عام
 2014منفر ًدا ،كما يخ�ضع جميع املوظفني تقري ًبا �إىل معايري تقييم الأداء
وتنمية امل�ستوى الوظيفي.

ذلك ،تقوم ال�شركة بتخ�صي�ص � 30ألف دوالر �أمريكي �سنوي ًا لتغطية م�صروفات
الت�شغيل ،عل ًما ب�أن جميع املوظفني اجلدد يخ�ضعون للتدريبات باملركز الذي يعمل
على تقدمي املعلومات واخلربات الالزمة با�ستخدام �أحدث التقنيات التكنولوجية،
ف�ض ًال عن توفري عدد من الربامج والأدوات املالية املتقدمة ت�شمل غرفة تداول
�صورية مت�صلة بالبور�صة امل�صرية مبا�شرة.

وجتدر الإ�شارة �إىل قيام �شركة القلعة بالتربع مببلغ � 250ألف دوالر �أمريكي
لت�أ�سي�س «مركز القلعة للخدمات املالية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة» والذي مت
افتتاحه يف نوفمرب  2006ك�أول مركز من نوعه يف ال�شرق الأو�سط يتخ�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 .ويف �سبيل
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البصمة البيئية
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"تقوم شركة توازن بتوفير الوقود
المش��تق م��ن المخلف��ات لتغذية
المش��روعات كثيف��ة اس��تهالك
الطاقة مثل مصانع األسمنت "
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الب�صمة البيئية

السياسة البيئية
تعمل �شركة القلعة وف ًقا لنموذج �أعمال قوامه االمتثال ال�صارم لل�سيا�سات
البيئية ،حيث �أن القطاعات التي تعمل بها ال�شركة قد متثل بطبيعتها خطورة
على البيئة املحيطة ،ولذلك قامت ال�شركة منذ ن�ش�أتها بتبني ا�سرتاتيجية
االمتثال البيئي التي ت�ضمن التزام �شركة القلعة و�شركاتها التابعة بكافة
القوانني البيئية وال�سيا�سات التنظيمية بجميع البلدان التي تعمل بها.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك تعمل ا�سرتاتيجية االمتثال البيئي على الت�أكد من �أن
�شركة القلعة و�شركاتها التابعة تتبنى املبادئ التوجيهية و�أنظمة الإدارة
واملعايري البيئية العاملية .وينعك�س ذلك يف ع�ضوية �شركة القلعة بكل
من املبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة (  )UNGCواملنظمة الدولية
لال�ستثمار امل�ؤثر (  ،)GIINوهوما يتطلب من دمج جميع املبادئ والأنظمة
يف اال�سرتاتيجية البيئية اخلا�صة بال�شركة .ويت�ضمن ذلك الرتكيز على:
1.1تبني منهج وقائي ودجمه با�سرتاتيجية اال�ستثمار من خالل درا�سة
الأثر البيئي لأعمال وم�شروعات ال�شركة قبل تنفيذها على �أر�ض
الواقع
2.2الرتكيز على تر�شيد ا�ستغالل املوارد الطبيعية يف جميع القطاعات
وتقلي�ص النفايات واحلد من خماطر ن�ضوب املوارد الطبيعية
3.3توجيه عمليات ال�شركة واملجتمعات املحيطة �إىل االعتماد على م�صادر
الطاقة النظيفة بطريقة اقت�صادية
4.4تقدمي و�سائل النقل ال�صديقة للبيئة من �أجل تقليل الب�صمة الكربونية
للأن�شطة ال�صناعية وعدم الت�أثري ب�شكل �سلبي على املجتمعات املحيطة

استهالكات الخامات والموارد

تلتزم �شركة القلعة برت�شيد ا�ستهالك جميع اخلامات واملوارد الطبيعية� ،سع ًيا ل�ضمان �أعلى م�ستويات الكفاءة وا�ستمرارية الأعمال.
5.5اال�ستثمار يف �أحدث ما و�صلت �إليه تكنولوجيا تدوير املخلفات باعتبارها من �أهم
احللول اجلذرية مل�شكالت �إهدار املوارد و�أزمات الطاقة حول العامل الطاقة
6.6حت�سني الأداء البيئي لعمليات ال�شركة عرب االهتمام املتوا�صل ب�أن�شطة البحث
والتطويروتوظيفالتكنولوجيااحلديثةمعاحلدمناالنبعاثاتوتقلي�صالنفايات
7.7اال�ستثمار يف تعزيز االمتثال ملعايري ال�صحة وال�سالمة والبيئة
�8.8إعداد تقارير الأداء ب�شكل �سنوي على الأقل مع الت�أكد من مناق�شة
وحل جميع املخالفات �أو االنتهاكات لهذه املعايري مع جمال�س �إدارة
ال�شركات التابعة ،ويف حالة عدم التو�صل �إىل حل يجب عر�ضها على
جمل�س �إدارة �شركة القلعة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ع�ضوية القلعة
باملنظمة الدولية لال�ستثمار امل�ؤثر ت�ستلزم اختيار وتطبيق �آليات
قيا�س الأداء لت�شمل تلك امل�ستخدمة يف قيا�س �أداء ال�شركات التابعة
يف القطاعات الرئي�سية التي تعمل بها القلعة ،عل ًما ب�أن االلتزام
ب�شروط االحتفاظ الع�ضوية ميكن ال�شركة من الت�أكد من تطبيق
املعايري الدولية بجميع ال�شركات التابعة.

وتعمل �شركة القلعة عن كثب مع �شركائها من م�ؤ�س�سات التمويل التنموية
(  )DFIبغر�ض حت�سني وتطوير �إطار العمل فيما يتعلق باالمتثال و�إعداد
التقارير ،وي�شمل ذلك االلتزام مبعايري م�ؤ�س�سة التمويل الدولية وما تتبناها
من م�ؤ�شرات قيا�سية للأداء البيئي واملردود االجتماعي للأعمال .وجدير
بالذكر �أن عدد كبري من ال�شركات التابعة تواظب على �إر�سال تقارير الأداء
�إىل �شركاء القلعة من م�ؤ�س�سات التمويل التنموية من �أجل �ضمان ال�شفافية
والعمل على تعزيز الأداء البيئي.

استهالك الطاقة

تقوم ال�شركة بتحديد جميع �أنواع الطاقة امل�ستخدمة يف خمتلف قطاعاتها بغر�ض الت�أكد من تخ�صي�ص موارد الطاقة وا�ستغاللها ب�شكل �سليم.

التنوع البيولوجي

نظ ًرا لأن �أغلب م�شروعات وا�ستثمارات القلعة تعمل يف القطاع ال�صناعي ،ف�إن �أغلب امل�صانع التابعة لل�شركة تقع يف جممعات �صناعية بعيدة عن �أي جتمعات �سكنية �أو مراكز احلياة
الربية ولذلك ميكن القول �أن العمليات ال�صناعية لل�شركة ال متثل خطورة على �أي نوع من �أنواع احلياة الربية.

استهالك المياه

على الرغم من �أن عمليات ال�شركة تنح�صر يف بالد تتوافر فيها املوارد املائية ،غري �أن ال�شركة تلتزم برت�شيد ا�ستهالك املياه واال�ستثمار يف ا�ستخدامها ب�أق�صى كفاءة.

االنبعاثات الكربونية
والمخلفات والنفايات السائلة
الشركة المصرية للتكرير

تعد ال�شركة امل�صرية للتكرير �أكرب م�شروع قطاع خا�ص حتت التنفيذ حال ًيا يف م�صر بتكلفة  3.7مليار دوالر �أمريكي .ويهدف امل�شروع �إىل التغلب على نق�ص منتجات الوقود
بال�سوق املحلية وتوفري البديل املحلي ملنتجات الوقود عالية اجلودة والقيمة مثل ال�سوالر املطابق للموا�صفات الأوربية  ،Euro Vمن خالل تكرير مدخالت الإنتاج منخف�ضة
القيمة وحتويلها �إىل منتجات برتولية عالية اجلودة .و�سي�ساهم امل�شروع يف حت�سني الأداء البيئي يف م�صر عرب منع انبعاث � 93ألف طن من غاز ثاين �أك�سيد الكربيت �إىل
هواء القاهرة الكربى �أو خف�ض  %29.1من �إجمايل االنبعاثات اليومية لغاز ثاين �أك�سيد الكربيت الناجتة عن حرق ال�سوالر واملازوت.
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التفاعل مع املجتمعات املحيطة

التفاعل مع
المجتمعات المحيطة
مساهمات القلعة لدعم مبادرات وبرنامج
التنمية المجتمعية منذ عام 2004

مليون دوالر

أكثر من 60
المنح الدراسية المقدمة منذ إنشاء
مؤسسة القلعة للمنح الدراسية عام 2007

138
التبرعات السنوية التي ترصدها شركة القلعة
لتغطية مصروفات مركز القلعة للخدمات المالية
بالجامعة األمريكية بالقاهرة

دوالر

30,000
مساهمات شركة أفريكا ريل وايز لتمويل برنامج
إعداد وتدريب المهارات القيادية

دوالر

100,000
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يقوم املنهج الإداري لل�شركة على تعظيم العائد واملردود امل�شرتك جلميع الأطراف
ذات العالقة ،وذلك من خالل الت�أثري الإيجابي على املنظومة االقت�صادية واالجتماعية
ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر يف جميع البلدان والأ�سواق التي حتت�ضن ا�ستثمارات القلعة.
وتقوم ال�شركة ب�إحداث هذا الت�أثري املن�شود بطريقة مبا�شرة عرب �إطالق �أن�شطة
خ�صي�صا لتلبي
وبرامج اال�ستثمارات ذات املردود االجتماعي والتي يتم �إعدادها
ً
احتياجات �أبناء املجتمع املحلي ،بينما يتم الت�أثري ب�شكل غري املبا�شر عرب اال�ستثمار
يف تطوير �شبكات املرافق والبنية الأ�سا�سية باملجتمعات املحيطة ب�أعمال وم�شروعات
ال�شركة .ويعك�س هذا الت�أثري �سواء املبا�شر �أو غري املبا�شر �إميان �شركة القلعة ب�أهمية
م�سئوليتها جتاه متكني املجتمعات املحيطة با�ستثماراتها واالرتقاء مبعي�شتهم .وفيما
يلي عر�ض لبع�ض املبادرات االجتماعية التي تطلقها �شركة القلعة و�شركاتها التابعة:
برامج التنمية المجتمعية لشركة القلعة
مؤسسة القلعة للمنح الدراسية

قامت م�ؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية بتوفري �أكرث من  138منحة منذ ن�ش�أتها عام
 .2007وتهدف امل�ؤ�س�سة �إىل م�ساندة ال�شباب امل�صري الطموح يف اكت�ساب الدرجات
العلمية الرفيعة من �أعرق اجلامعات واملعاهد التعليمية الدولية يف �أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية ،ب�شرط العودة للعمل يف م�صر بعد احل�صول على املاجي�ستري �أو الدكتوراه
�سع ًيا للم�ساهمة يف رفعة وطننا الغايل .وحتر�ص امل�ؤ�س�سة على توفري املنح الدرا�سية
يف خمتلف املجاالت والتخ�ص�صات مثل الطب والنانو تكنولوجي والتنمية ال�سيا�سية
و�إدارة الأعمال و�أنظمة الطاقة املتجددة وتر�شيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية وحتديدً ا
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�صر.
مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة األمريكية بالقاهرة

تربعت �شركة القلعة مببلغ � 250ألف دوالر �أمريكي لت�أ�سي�س «مركز القلعة للخدمات
املالية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة» والذي مت افتتاحه يف نوفمرب  2006ك�أول مركز
من نوعه يف ال�شرق الأو�سط متخ�ص�ص يف �أن�شطة التدريب والتحليل املايل .وي�سعى
املركز لإعداد وجتهيز الطالب للعمل يف جماالت تداول الأوراق املالية 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�شركة بتخ�صي�ص � 30ألف دوالر �أمريكي �سنوي ًا لتغطية م�صروفات ت�شغيل املركز.
االرتقاء بالمنظومة التعليمية

ت�ؤمن �شركة القلعة ب�أهمية الرتكيز على تطوير املنظومة التعليمية باعتبارها حجر
الزاوية لت�شييد البنية الالزمة لإعداد جيل جديد من القادة الذين يت�سمون بالقدرة
على �إحداث النمو و�إحراز التطور يف خمتلف �أ�سواق القارة ال�سمراء ،وذلك بالتوازي
مع ت�أ�سي�س �إطار عمل يغني ال�شركة عن اال�ستعانة بالكوادر املوهوبة من اخلارج .وعلى
هذه اخللفية تعتز �شركة القلعة برعاية ور�شة العمل Teaching Thinking in
� Africaضمن التزامها بامل�ساهمة يف تطوير املنظومة التعليمية وتقدمي مثال يحتذى
به يف �إطالق مبادرات امل�سئولية االجتماعية مع �إ�شراك الأ�صدقاء وال�شركاء و�أفراد
العائلة ،من �أجل �إعداد اجليل ال�صاعد من القادة املوهوبني ف يف خمتلف املجاالت
و�شتى طرقات احلياة.
تشجيع االستثمار األخضر

تعتز �شركة القلعة بكونها الراعي الرئي�س مل�ؤمتر فر�ص اال�ستثمار يف امل�شروعات البيئية
الذي مت �إطالقه عام  2014بتنظيم و�إ�شراف وزارة الدولة ل�شئون البيئة و�شهد م�شاركة
ممثلي الإدارة التنفيذية ملجموعة كبرية من �شركات القطاع اخلا�ص .ويهدف امل�ؤمتر
�إىل و�ضع �إطار تنفيذي لتحويل الر�ؤي والأفكار �إىل برامج عملية مع تناول الآليات
تطبيقية للإطار العلمي لالقت�صاد االخ�ضر ب�أمثلة تطبيقية من �شركة القلعة متثي ًال
عن القطاع اخلا�ص يف جماالت العمارة اخل�ضراء والنقل امل�ستدام والطاقة املتجددة
وتدوير املخلفات وبدائل الوقود وم�شروعات التكيف مع التغريات املناخية.
تشجيع الفنون لدعم التبادل الثقافي

تعتز �شركة القلعة بامل�ساهمة يف �إحداث ت�أثري �إيجابي على حياة املئات من �صناع
ال�سينما الأفريقية من خالل اال�ستثمار يف مواهبهم وفتح �آفاق جديدة مل�سريتهم
الفنية ،حيث قامت ال�شركة برعاية مهرجان الأق�صر الرابع لل�سينما الأفريقية،
والذي �شهد م�شاركات فنية من  41دولة �إىل جانب انعقاد جمموعة من ور�ش العمل يف

جماالت الإخراج وكتابة ال�سيناريو يقدمها �أبرز �صناع ال�سينما يف �أفريقيا .وتت�شرف
�شركة القلعة كذلك برعاية جائزة ور�شة العمل للأفالم الق�صرية و� ً
أي�ضا برنامج
"�ستيب" لدعم الأفالم الروائية الطويلة يف مرحلة التطوير.
برامج التنمية االجتماعية والمشاركة المجتمعية للشركات التابعة
برنامج الدبلوما االحترافية لصناعة األسمنت

�أثمر التعاون امل�شرتك بني �شركة �أ�سيك للهند�سة والإدارة – �إحدى ا�ستثمارات القلعة
يف قطاع الأ�سمنت والإن�شاءات – وق�سم اخلدمات الهند�سية والعلمية باجلامعة
الأمريكية بالقاهرة ،عن طرح برنامج الدبلوما االحرتافية ل�صناعة الأ�سمنت يف
تخ�ص�صات ال�صيانة الفنية وهند�سة الإنتاج والإدارة .وجتمع هذه ال�شهادة بني
الدرا�سات الأكادميية املتخ�ص�صة واخلربات العملية يف �صناعة الأ�سمنت ،وكذلك
�أحدث طرق الإدارة والقيادة لت�أهيل مهند�سي اليوم لإدارة فرق العمل وم�شروعات
�إنتاج الأ�سمنت .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املنهج الدرا�سي لهذا الربنامج يت�ضمن ثالثة
تخ�ص�صات ،وهم �صيانة م�صانع الأ�سمنت ،وهند�سة الت�شغيل والإنتاج ،واالختبارات
والتحكم يف اجلودة.
برامج إعداد القادة ودورات التدريب المهني

تقوم �شركة القلعة بتوفري الربامج التدريبية يف جماالت الإدارة وريادة الأعمال
من خالل ا�ستثماراتها بقطاع النقل يف �أفريقيا حتت مظلة �شركة �سكك حديد
ريفت فايل التي تدير �شبكة ال�سكك احلديدية يف كينيا و�أوغندا ،و�أثمر ذلك
حتى الآن عن تقدمي �أكرث من  2000فر�صة عمل �ساهمت يف توفري حياة كرمية
ملا يربو على � 6آالف فرد بكينيا ،عل ًما ب�أن ال�شركة تعمل الآن على طرح برنامج
مماثل خلدمة املواطنني يف �أوغندا .ومن جانب �آخر قامت ال�شركة امل�صرية
للتكرير – �إحدى ال�شركات اال�ستثمارية التابعة ل�شركة القلعة وتعمل على �إقامة
من�ش�أة تكرير برتول متطورة يف منطقة م�سطرد بالقاهرة الكربى ،بتكلفة
ا�ستثمارية تبلغ  3.7مليار دوالر �أمريكي – ب�إن�شاء مراكز التنمية املجتمعية
من �أجل العمل مع �سكان املنطقة املحيطة بامل�شروع على تقييم املهارات املتاحة
ور�صد اهتمامات واحتياجات املجتمع ،و�أثمر ذلك عن تدريب �أكرث من 915
مواطن من �أبناء املجتمع املحلي.
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التفاعل مع املجتمعات املحيطة

كفالة الحق في الغذاء

قامت �شركة �أ�سيك املنيا للأ�سمنت – التابعة للقلعة يف قطاع الأ�سمنت
والإن�شاءات – بالتربع مببلغ  2مليون جنيه �إىل برنامج الأغذية العاملي ( )WFP
التابع ملنظمة الأمم املتحدة ،وذلك لتقدمي وجبات �صباحية مغذية �إىل التالميذ
يف  133مدر�سة جمتمعية ،ف�ض ًال عن دعم عائالتهم املكونة من قرابة � 13ألف
�شخ�ص �إ�ضايف من خالل توزيع ح�ص�ص منزلية �شهرية على عائالت الأطفال
باملناطق الأكرث فق ًرا باملحافظة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك قامت كل من �شركة �أ�سيك
املنيا للأ�سمنت و�شركة �أ�سيك للخر�سانة اجلاهزة – التابعتني ل�شركة �أ�سيك
للأ�سمنت – بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة املنيا ،بغر�ض دعم مهارات
الطالب وتبادل اخلربات العملية والفنية الأ�سا�سية عرب طرح الربامج التدريبية
لطالب �أق�سام الكيمياء اجليولوجيا بكلية العلوم ،عل ًما ب�أن ال�شركة تعمل � ً
أي�ضا
على ت�شجيع تبادل اخلربات واملعارف بني الإدارات املذكورة وم�صنع الأ�سمنت
التابع لها.
تطوير شبكات البنية األساسية

قامت ال�شركة امل�صرية للتكرير ب�إن�شاء مركزين للتنمية املجتمعية من �أجل
العمل مع �سكان املنطقة املحيطة بامل�شروع على تقييم املهارات املتاحة ور�صد
اهتمامات واحتياجات املجتمع ،حيث ك�شفت نتائج التقييمات عن افتقار �سكان
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املنطقة لربامج التدريب املهني املنا�سبة ،وبالتايل قامت ال�شركة بتدريب 500
مواطن من �أبناء املجتمع املحلي.
ومن ناحية �أخرى جنحت ال�شركة امل�صرية للتكرير خالل العامني املا�ضيني
يف تنفيذ م�شروع جتديد مدر�ستني على نحو �شامل ،مبا يف ذلك جتديد الفناء
واملباين والف�صول الدرا�سية ،وهو ما �أتاح الفر�صة لإفادة �أكرث من  5000طالب
عرب توفري بيئة تعليمية �أف�ضل .وقد عكفت ال�شركة امل�صرية للتكرير على �إعداد
خريطة لهيكل امل�ساهمني بامل�شروع و�إجراء درا�سة تف�صيلية عن احلاجات
املجتمعية ال�ضرورية وتلبيتها من خالل حزمة متكاملة من احللول املالئمة .وعلى
هذه اخللفية قامت �شركة القلعة بتعزيز التعاون مع �أبناء املجتمع املحلي لتحديد
التزاما بتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم ،وت�شمل هذه
امل�شروعات التنموية املقبلة
ً
احتياجا وجتديد
امل�شروعات تطوير وحتديث من�ش�آت الرعاية ال�صحية الأكرث
ً
مدار�س �أخرى باملنطقة.
توفير فرص العمل ومصادر الدخل

قامت �شركة �سكك حديد ريفت فايل التابعة للقلعة يف قطاع النقل ب�إطالق برنامج
تنموي حتت ا�سم ""Transforming Lives in Africa with Every Move

بالتعاون مع  59جمعية �أهلية ت�ضم كل منها ما يرتاوح بني  50 – 30ع�ضو يف املتو�سط.
وقد �ساهمت املبادرة يف تخ�صي�ص فر�ص العمل يف جماالت احلرا�سة والدعم لأعمال
ال�صيانة لل�سكان القاطنني بالقرب من ال�سكك احلديدية وامل�سارات الت�شغيلية .وعالوة
على ذلك قامت �شركة ريفت فايل بتقدمي برامج تدريبية يف جمال الإدارة وريادة
الأعمال بهدف تزويد �أبناء املجتمعات املحيطة ب�أعمالها باملعلومات الالزمة لت�سجيل
ال�شركات يف الهيئات احلكومية وفتح احل�سابات امل�صرفية و�إدارة التدفقات النقدية،
وذلك يف �إطار م�ساعي ت�شجيع التنمية امل�ستدامة وتدعيم امل�شروعات وال�شركات
اخلا�صة .وقد خ�ص�صت ريفت فايل حتى الآن تربعات بقيمة � 100ألف دوالر �أمريكي
لتوفري الدعم املايل للدورات التدريبية� ،إىل جانب تقدمي �أكرث من  2000فر�صة عمل
�ساهمت يف توفري حياة كرمية ملا يربو على � 6آالف فرد بكينيا ،عل ًما ب�أن ال�شركة تعمل
الآن على طرح برنامج مماثل خلدمة املواطنني يف �أوغندا.
ومن جهة �أخرى قامت �شركة �سابينا التابعة للقلعة يف قطاع الإنتاج الزراعي
بال�سودان ،با�ستحداث منوذج �أعمال فريد يقوم على املوائمة بني �أهداف
التنمية امل�ستدامة وحتقيق الأرباح والعائدات اال�ستثمارية واملنفعة العامة
لكل الأطراف املعنية ،مبا يف ذلك ال�شركة ذاتها وامل�ساهمني و�أبناء املجتمع
املحلي .فقد قامت �شركة القلعة بر�صد موارد مالية قدرها  1.5مليون دوالر

�أمريكي لتطوير البنية املجتمعية بالقرب من مدينة كو�ستي الواقعة يف والية
النيل الأبي�ض بال�سودان ،حيث ح�صلت على عقود انتفاع مدتها  99عام لأرا�ضي
زراعية تربو م�ساحتها على � 300ألف فدان� ،سع ًيا لتح�سني الأو�ضاع املعي�شية
للمزارعني املحليني وتوفري احتياجاتهم الأ�سا�سية من ال�سلع واخلدمات .ومن
املخطط عقب انتهاء عمليات �سابينا �أن يتم ت�سليم  %33من �أنظمة الري
احلالية و %15من الأرا�ضي �إىل املزارعني املحليني ،يف خطوة تهدف �إىل
تزويدهم مب�صادر الدخل امل�ستدامة .ومن ثم ت�سعى ال�شركة �إىل توفري فر�ص
العمل اجلديدة لأبناء املنطقة بالتوازي مع امل�شاركة الفعالة يف تطوير العملية
التعليمية وتخ�صي�ص الدعم الالزم لقرى �أم هاين والزليط وال�سبع والغزالة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك تلتزم �شركة �سابينا بتخ�صي�ص � 395ألف دوالر �أمريكي
�سنو ًيا من �أجل �إعادة ت�أهيل املدار�س وتوفري برامج التدريب الفني واملهني
لأبناء املجتمع املحلي يف جماالت متنوعة.
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فر�ص وحتديات اال�ستدامة

فرص وتحديات
االستدامة
ال يخفى على شركة القلعة أن أي مؤسسة أو كيان اقتصادي بهذا الحجم
محتوم عليها أن تواجه العديد من التحديات واالختبارات الصعبة خالل مسيرة
فرصا
النمو والتقدم ،وبالتالي تؤمن الشركة بأن التحديات تطرح من بين طياتها
ً
جديدة وأن العمل على تجاوزها يمثل جزء ال يتجزأ من عملية النمو

التحديات

الفرص

	•الب�صمة اجلغرافية دائمة التغري والنمو
	•التقلبات ال�سوقية والتغريات ال�سيا�سية التي ت�ؤثر على اقت�صادات املنطقة
	•�صعوبات التعامل مع الأطر التنظيمية وا�سرتاتيجيات تطبيق القانون يف
الأ�سواق النا�شئة
	•اال�ضطرابات ال�سيا�سية
	•�ضعف كفاءة البنية الأ�سا�سية العتيقة

	•�أ�سواق �سريعة النمو
	•ارتفاع الطلب على م�شروعات البنية الأ�سا�سية
	•ارتفاع الطلب على الطاقة
	•ارتفاع الطلب على اخلدمات
	•�سرعة النمو ال�سكاين
	•وفرة العمالة املاهرة
	•وفرة املوارد الطبيعية
	•حكومات جديدة تت�سم باالنفتاح على العمل مع �شركات القطاع اخلا�ص
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مكتب القلعة يف �شرق �أفريقيا
كرمي �صادق
الع�ضو املنتدب

مكتب القلعة يف اجلزائر
نظيم مزيان
حملل مايل �أول

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

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

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

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

هذه ال�صفحة تركت فارغة عمدًا

ق�سم العالقات احلكومية
حازم دكروري
رئي�س العالقات احلكومية

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

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

طارق ح�سن

رئي�س ق�سم ال�شئون القانونية
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الطاقة

األسمنت

النقل
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