ا لطا قة

الع�ضو املنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجي�ستي
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ا أل سمنت

|

ا أل غذ ية

|

ا لنقل و ا لد عم ا للو جيستي

|

ا لتعد ين

كرمي �صادق
قبل ان�ضمامه ل�شركة القلعة� ،شغل كريم �صادق من�صب الع�ضو المنتدب بال�شركة العربية لال�ستثمار (،)ABIC
وهي واحدة من �أكبر �شركات اال�ستثمار المبا�شر في م�صر .ونجح �صادق في �إعادة جزء كبير من �إجمالي ا�ستثمارات
ال�شركة العربية لال�ستثمار والتي تقدر بنحو  500مليون جنيه ( 91مليون دوالر �أمريكي) �إلى م�ساهمي ال�شركة في
�شكل �أرباح وعمليات �إعادة �شراء للأ�سهم .كما اكت�سب �صادق خبرة وا�سعة في مجال العمل الم�صرفي وتقييم
مخاطر االئتمان من خالل عمله بالبنك التجاري الدولي والبنك العربي .ح�صل كريم �صادق على درجة الماج�ستير
في الأوراق المالية الدولية واال�ستثمار والبنوك والم�ؤ�س�سات المالية من جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة.

ح�صة �شركة القلعة يف
م�شروعات قطاع النقل
والدعم اللوجي�ستي
�شركة نايل لوجي�ستيك�س %62
�شركة �أفريكا ريل وايز %31

الإدارة العليا مل�شروعات
قطاع النقل والدعم اللوجي�ستي
�شركة نايل لوجي�ستيك�س
اللواء ماجد فرج  -رئي�س جمل�س �إدارة
ال�شركة الوطنية القاب�ضة لو�سائل النقل

الطاقة

األسمنت

�شركة �أفريكا ريل وايز
تيتا�س نايكوين -رئي�س جمل�س الإدارة
كارلو�س �أندراد  -الرئي�س التنفيذي

النقل والدعم اللوجي�ستي
شركة رائدة في استثمارات الصناعة
والبنية األساسية بمصر وأفريقيا

الربع الثالث 2014
تتوجه الأنظار نحو م�شروعات النقل النهري و�شبكات ال�سكك الحديدية باعتبارها �أكثر كفاءة في ا�ستهالك الوقود،
لمواجهة النق�ص الملحوظ في �إمدادات الطاقة حول العالم .وتعمل �شركة القلعة على �إقامة منظومة متكاملة من
الم�شروعات اال�ستثمارية القادرة على توفير حلول النقل والدعم اللوجي�ستي عالية الجودة ب�أ�سعار منا�سبة� ،سع ًيا
لتوظيف هذا التحول العالمي ،ودعم م�ساعي النمو المحلي والإقليمي ،مع تذليل العقبات التي تعوق حركة التجارة
البينية في �أفريقيا.
وتتميز ا�ستثمارات القلعة في قطاع ال�سكك الحديدية ب�إمكانيات غير محدودة للم�ساهمة في تحقيق طفرة اقت�صادية
هائلة ب�أفريقيا ،نظ ًرا الرتفاع تكلفة النقل في �شرق �أفريقيا �إلى �أعلى الم�ستويات حيث تقدر تكلفة النقل بين كينيا
و�أوغندا بنحو  0.13دوالر �أمريكي لكل طن/كم ب�سبب االعتماد المكثف على النقل البري بال�شاحنات ،في حين �أن
النقل بوا�سطة ال�سكك الحديدية ي�ساهم في خف�ض حوالي  %35من تكلفة النقل في �شرق �أفريقيا اعتمادًا على كفاءة
الت�شغيل ومعدالت ا�ستهالك الوقود ،وهو ما ينعك�س �إيجا ًبا على الم�شروعات ال�صناعية والتجارية والزراعية بقدر ما
يرجع بالفائدة المبا�شرة على مختلف ال�شرائح اال�ستهالكية.
وحققت ا�ستثمارات �شركة القلعة طفرة ملحوظة على مدار ال�سنوات القليلة الما�ضية في مجاالت النقل
النهري والدعم اللوجي�ستي و�إدارة الموانئ النهرية ،حيث ا�ستفادت ال�شركة من التطورات الكلية التي طر�أت
على الم�شهد االقت�صادي في ال�سوق الم�صري على خلفية التوجه الحكومي نحو تحرير �أ�سعار الطاقة وخف�ض
الدعم ب�صورة تدريجية ،مما يترتب عليه ارتفاع تكلفة الوقود واتجاه ال�شركات والم�صانع �إلى درا�سة البدائل
العملية لأن�شطة النقل وال�شحن.
لقد �أ�صبحت م�شروعات النقل النهري االختيار الأمثل لنقل الب�ضائع ،حيث تتفوق بجدارة على �شاحنات النقل البري
من حيث كفاءة ا�ستهالك الوقود ف�ض ًال عن كونها �صديقة للبيئة ،عل ًما ب�أن قدرة البارج الواحد تعادل حمولة � 45شاحنة
بربع العادم فقط.
و�إلى جانب المميزات االقت�صادية التي تحظى بها م�شروعات ال�سكك الحديدية والنقل النهري ،تتميز هذه
الم�شروعات باالنخفا�ض الملحوظ في معدل انبعاثات الكربون مقارنة ب�أن�شطة النقل التقليدية با�ستخدام
ال�شاحنات البرية.
م �ؤ�شرات الأداء

األغذية

النقل والدعم
اللوجيستي

التعدين

339.000

7.377

حجم �أعمال التحميل والتفريغ

حاوية منطية

ن�شاط نقل احلاويات

6.6

%10

زيادة �سنوية بحموالت �سكك حديد ريفت فايل

طن

مليون طن  -كم مياه

�شركة القلعة (كود التداول في البور�صة الم�صرية  )CCAP.CAهي �شركة ا�ستثمارية
رائدة بم�شروعات ال�صناعة والبنية الأ�سا�سية في م�صر و�أفريقيا ،حيث تغطي �شركاتها التابعة
مجموعة من القطاعات اال�ستراتيجية تت�ضمن قطاعات الطاقة ،والأ�سمنت ،والأغذية ،والنقل
والدعم اللوجي�ستي ،والتعدين.
زوروا موقعنا الإلكترونيqalaaholdings.com :

بارجات م�ستخدمة يف �أعمال التحميل والتفريغ

500
كم

خطوط �سكك حديدية مت �إعادة
ت�شغيلها خالل عام 2013

(طن  /كم)
الربع الثالث 2014

234

مليون دوالر �أمريكي

ا�ستثمارات القلعة يف م�شروعات ال�سكك احلديدية
منذ عام 2009

�شركة القلعة | اال�ستثمارات التابعة يف قطاع النقل والدعم اللوجي�ستي

�أبرز التطورات يف قطاع النقل

�شركة نايل لوجي�ستيك�س

موا�صفات خا�صة
لأ�سطول بارجات
النقل النهري
�شركة نايل كارجو
تت�سلم الدفعة الأولى
من �أ�سطول بارجات
النقل النهري ال�صديقة
للبيئة ذات الت�صميمات
الخا�صة.

تعمل �شركة نايل لوجي�ستيك�س على توظيف املميزات التناف�سية الفريدة لنهر النيل ،بغر�ض �إقامة
�أكرب �شبكة متكاملة من م�شروعات النقل النهري – املوفرة يف ا�ستهالك الوقود – وتقدمي باقة
فريدة من خدمات النقل النهري والدعم اللوجي�ستي و�إدارة املوانئ النهرية للعمالء من �شركات
اال�سترياد والت�صدير و�أ�صحاب امل�شروعات الزراعية وال�صناعية والتجارية يف م�صر وال�سودان
وجنوب ال�سودان .وتلتزم ال�شركة بتبني �أعلى معايري خدمة العمالء من خالل �أربع �شركات فرعية
تابعة ،وهي �شركة نايل كارجو ،وال�شركة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية ،وال�شركة الوطنية للنقل
النهري  -كري مارين ،و�شركة �أ�سطول للنقل الربي.

�أغ�سط�س
2010

�شركة �أفريكا ريل وايز
تعد �شركة �أفريكا ريل وايز امل�ساهم الرئي�سي يف �شركة �سكك حديد ريفت فايل ،وهي �صاحبة امتياز
ح�صري مدته  25عا ًما لإدارة ال�شبكة القومية لل�سكك احلديدية يف كينيا و�أوغندا ،والتي تربط بني
ميناء مومبا�سا على املحيط الهندي بكينيا والعا�صمة الأوغندية كامباال مرور ًا باملناطق الداخلية يف
كل من كينيا و�أوغندا .وقد بد�أت �شركة القلعة قبل عامني ،بالتن�سيق مع الإدارة التنفيذية ب�شركة
ريفت فايل وال�شركاء املحليني ،تنفيذ برنامج �إعادة الت�أهيل الذي ي�ضم ثالثة مراحل وتبلغ تكلفته
اال�ستثمارية  287مليون دوالر �أمريكي .وقامت ريفت فايل بتنفيذ املرحلة الأوىل من برنامج �إعادة
ت�أهيل خط ‹‹تورورو – جولو – باكاوا�ش›› بني كينيا و�شمال و�شرق �أوغندا ،كما �أن ال�شركة ت�ستخدم
حال ًيا تقنية الإ�شارات والتحكم عن بعد للمرة الأوىل منذ ن�ش�أتها وذلك من خالل غرفة التحكم املركزي
باملقر الرئي�سي لل�شركة يف نريوبي.

يونيو
2011

ت�أمين الحزمة
التمويلية الالزمة
ل�شركة �سكك حديد
ريفت فالي
�سكك حديد ريفت فالي
تنجح في ت�أمين ت�سهيالت
ائتمانية بقيمة 164
مليون دوالر �أمريكي من
�أبرز الم�ؤ�س�سات المالية
الدولية.

يوليو
2011

�سبتمرب
2011

جذب ا�ستثمارات
جديدة لم�شروعات
النقل ال�صديقة
للبيئة
م�ؤ�س�سة اال�ستثمار
الألمانية  DEGوبنك
اال�ستثمار الأوروبي
ي�ضخان ا�ستثمارات بقيمة
 21مليون دوالر �أمريكي
في م�شروعات النقل
النهري التابعة ل�شركة
القلعة.

بدء ت�شغيل الأونا�ش
العائمة
نايل كارجو تبد�أ ت�شغيل
مر�سى الأونا�ش العائمة في
ميناء الإ�سكندرية لتطوير
خدمات النقل النهري ودعم
حركة الب�ضائع المتداولة
بالميناء.

نوفمرب
2012

يناير
2013

�أفريكا ريل وايز تنجح
في ت�أمين ا�ستثمارات
ر�أ�سمالية جديدة
الم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
الدولية الرائدة توافق على
ا�ستثمار �أكثر من 120
مليون دوالر �أمريكي في
�شركة �أفريكا ريل وايز.

�شركة �أفريكا ريل وايز
ت�ستحوذ على ح�صة �إ�ضافية
ب�شركة ريفت فالي
قامت �شركة �أفريكا ريل وايز
ب�شراء ح�صة �إ�ضافية قدرها ٪34
من �أ�سهم �شركة ريفت في فالي
�صفقة ا�ستثمارية بلغت قيمتها
 37.8مليون دوالر �أمريكي لرتفع
ح�صة �أفريكا ريل في وايز �شركة
ريفت فالي �إلى .٪85

�شركة ريفت فالي تكمل
�إن�شاء  73كم من خط
ال�سكك الحديدية
الجديد
�أعلنت �شركة ريفت فالي عن
انتهائها من �إن�شاء في 73
كم خط ال�سكك الحديدية
الجديد بين مومبا�سا
ونيروبي بتكلفة ا�ستثمارية
تبلغ  20مليون دوالر �أمريكي.

يوليو
2013

ريفت فالي تطور نظام
الإ�شارات والتحكم
�شركة ريفت فالي تنتهي
من تركيب المرحلة
الأولي من نظام الإ�شارات
والتحكم المركزي
( ،)GPSوهو التطور
الأبرز في تاريخ خط
ال�سكك الحديدية البالغ
من العمر  100عام.

فرباير
2014

�أبريل
2014

�سبتمرب
2014

ال�شركة الوطنية القاب�ضة
لو�سائل النقل تطلق ن�شاط
ا�ستثماري جديد لنقل
الحاويات
ال�شركة الوطنية القاب�ضة لو�سائل
النقل تطلق ن�شاط ا�ستثماري
جديد لنقل الحاويات بين
مينائي بور�سعيد و�شرق التفريعة
مرورا بقناة الخدمات المالحية
التابعة لقناة ال�سوي�س با�ستخدام
البارجات المائية.

�سكك حديد ريفت فالي
تعلن �إتمام اتفاقية
ل�شراء قاطرات جديدة
بقيمة  20مليون دوالر
�أمريكي
�شركة ريفت فالي تت�سلم �أول
دفعة من القاطرات الجديدة
منذ �أكثر من  25عاما.

riftvalleyrail.com

االنت�شار اجلغرايف ال�ستثمارات قطاع النقل

م�صر

ال�سودان
جنوب
ال�سودان
كينيا �أوغندا

ا�ستثمارات قطاع النقل احلالية

أحد بارجات شركة نايل لوجيستيكس في مصر

نيروبي  -محطة رئيسية على خطوط سكك حديد ريفت فالي

