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الأغذية
شركة رائدة في استثمارات الصناعة
والبنية األساسية بمصر وأفريقيا

ح�صة �شركة القلعة يف
م�شروعات قطاع الأغذية

الإدارة العليا مل�شروعات
قطاع الأغذية

جمموعة جذور%43 :

جمموعة جذور
�أحمد الر�شيدي  -الرئي�س التنفيذي ملجموعة جذور
جورج ف�ؤاد  -املدير العام لقطاع التجزئة مبجموعة
مزارع دينا

�شركة وفرة%100 :

الطاقة

�شركة وفرة
ح�سن خمتار  -الع�ضو املنتدب (�شركة �سابينا)
�شريف ابراهيم  -رئي�س القطاع املايل (�شركة �سابينا)
بيرت �شورز  -الع�ضو املنتدب (�شركة كونكورد)

الربع الثاين 2015
متثل منظومة الأمن الغذائي �أحد التحديات الأ�سا�سية التي ت�شغل اهتمام املواطنني يف م�صر وكافة �أنحاء املنطقة،
حيث يتطلب قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية مزيدًا من اال�ستثمارات يف عدة جماالت ل�ضمان توفري الغذاء
ال�صحي والآمن ب�أ�سعار منا�سبة مع مواكبة الزيادة ال�سكانية املطردة.
ت�سعي �شركة القلعة �إىل التغلب على التحديات التي تعرقل تطور امل�شروعات الزراعية والغذائية يف م�صر واملنطقة،
من خالل ا�ستثماراتها يف قطاع الأغذية التي تعمل على تذليل العقبات الناجتة عن نق�ص اخلربات الإدارية،
وحمدودية امل�شروعات ال�ضخمة ،و�ضعف التمويل .كما تعمل م�شروعات القلعة على تعزيز املركز التناف�سي بال�سوق
وطرح جمموعة من املنتجات الرائجة عالية اجلودة عرب �شركاتها يف قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية ،والتي
تتنوع بني منتجات الطحينة واحلالوة من �شركة الر�شيدي امليزان ،واحلليب الطازج ومنتجات الألبان واللحوم من
�شركة مزارع دينا� ،إىل جانب ت�صنيع الع�صائر الطبيعية ومنتجات الألبان من �شركة �إجنوي.
وتعمل �شركة القلعة � ً
أي�ضا على �إقامة امل�شروعات الزراعية ال�ضخمة يف ال�سودان وجنوب ال�سودان �ضمن خطة متكاملة
للم�ساهمة الفعالة يف تدعيم منظومة الأمن الغذائي على املدي الطويل ،وذلك عرب ا�ست�صالح وزراعة �أرا�ض تربو
م�ساحتها على � 500ألف فدان مما يعمل على تقلي�ص فاتورة الواردات الزراعية مع توفري املحا�صيل الأ�سا�سية
ملقابلة اال�ستهالك املحلي 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 الآلية الأكف�أ والأكرث ا�ستدامة لتعزيز
الإنتاجية الزراعية مبعدالت مرتفعة ،عل ًما ب�أن ال�شركة ت�ضع �ضمن �أولوياتها �إتاحة الأرا�ضي الزراعية وحلول الري
�إىل املزارعني املحليني.
وتلتزم �شركة القلعة منذ ن�ش�أتها يف عام  2004برت�شيد ا�ستهالك املوارد وحتديدً ا املياه يف جميع القطاعات التي
تعمل بها� ،سع ًيا ملواجهة التحديات وال�صعوبات التي ت�شهدها املنطقة ويف مقدمتها التغريات املناخية .وتقدم مزارع
منوذجا يحتذى به يف تر�شيد ا�ستهالك املوارد املائية من خالل تطبيق �أكرث �أنظمة الري كفاءة
دينا يف هذا ال�صدد
ً
يف زراعة  9500فدان يف م�صر.

األسمنت

م �ؤ�شرات الأداء
األغذية

النقل والدعم
اللوجيستي

التعدين

�شركة القلعة (كود التداول يف البور�صة امل�صرية  )CCAP.CAهي �شركة ا�ستثمارية رائدة
مب�شروعات ال�صناعة والبنية الأ�سا�سية يف م�صر و�أفريقيا ،حيث تغطي �شركاتها التابعة جمموعة
من القطاعات اال�سرتاتيجية تت�ضمن قطاعات الطاقة ،والأ�سمنت ،والأغذية ،والنقل والدعم
اللوجي�ستي ،والتعدين.
زوروا موقعنا الإلكرتوينqalaaholdings.com :
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مبيعات الر�شيدي امليزان
الربع الثاين 2015

مبيعات مزارع دينا من احلليب اخلام
الربع الثاين 2015

3.6

15.735

مبيعات ال�شركة اال�ستثمارية ملنتجات الألبان
الربع الثاين 2015

قطيع �أبقار مزارع دينا
الربع الثاين 2015

�ألف طن

�ألف طن

�ألف طن

بقرة

�شركة القلعة | اال�ستثمارات التابعة يف قطاع الأغذية

جمموعة جذور

�شركة وفرة

جمموعة جذور هي ال�شركة اال�ستثمارية التابعة للقلعة يف قطاع الأغذية ب�أ�سواق
�أفريقيا وال�شرق الأو�سط.
تركز جمموعة جذور على ثالثة �أن�شطة متكاملة ت�شمل الإنتاج الزراعي و�صناعة
الألبان واملنتجات الغذائية ،من خالل �شركاتها التابعة التي ت�شمل مزارع دينا (كربى
رواجا يف �سوق الألبان
مزارع الألبان التابعة للقطاع اخلا�ص والعالمة التجارية الأكرث ً
مب�صر) ،و�شركة الر�شيدي امليزان (�أكرب �شركة متخ�ص�صة يف ت�صنيع احللويات
ب�أ�سواق ال�شرق الأو�سط) ،و�شركة �إجنوي ل�صناعة منتجات الع�صائر والألبان،
بالإ�ضافة �إىل ال�شركة اال�ستثمارية ملنتجات الألبان القائمة على ت�سويق �إنتاج مزارع
دينا من احلليب الطازج.
جتدر الإ�شارة �إىل و�صول قطيع الأبقار يف مزارع دينا �إىل  15.735بقرة ت�شمل 7.136
بقرة ُع �شر اعتبا ًرا من يونيو .2015
فيما توا�صل الر�شيدي امليزان تنمية �أعمالها لزيادة ال�صادرات �إىل �أ�سواق املنطقة،
حيث تبلغ احل�صة ال�سوقية لل�شركة  %52و %57على التوايل من �أ�سواق احلالوة
والطحينة يف م�صر ،ف�ض ًال عن تنويع منتجات ال�شركة لت�شمل املربى (�أغ�سط�س
 )2009و�صل�صلة الطماطم (�أبريل  ،)2010وطرح منتجات جديدة مثل حالوة �سربيد
و�شيكوالتة �سربيد ،عل ًما ب�أن جمموعة جذور قامت باال�ستحواذ على �شركة امل�شرف
ال�سودانية من خالل �شركة الر�شيدي امليزان.

�شركة وفرة هي ال�شركة اال�ستثمارية التابعة للقلعة يف قطاع الإنتاج الزراعي
بال�سودان وجنوب ال�سودان.
ومتتلك وفرة عقود انتفاع لأكرث من � 500ألف فدان من خالل �شركاتها التابعة،
�سابينا (� 324ألف فدان يف ال�سودان) ،وكونكورد (� 250ألف فدان يف جنوب
ال�سودان).
وتعمل وفرة على �إقامة امل�شروعات الزراعية ال�ضخمة لتوفري املحا�صيل الزراعية يف
ال�سوق املحلي ،ومنها حبوب ال�سورجام ،والذرة ،وعباد ال�شم�س ،والأرز وغريها من
احلبوب والبقوليات.

elrashidi-elmizan.net

االنت�شار اجلغرايف ال�ستثمارات قطاع الأغذية

�أبرز التطورات يف قطاع الأغذية
القلعة ت�ستثمر يف �شركة
�سابينا
�سابينا حت�صل على حق انتفاع
ملدة  30عام ًا على قطعة �أر�ض
خ�صبة تبلغ م�ساحتها � 254ألف
فدان بالقرب من مدينة كو�ستي،
ويطل  37كيلو مرت منها على
النيل مبا�شرة.

جذور ت�شرتي �شركة �إجنوي
جمموعة جذور ت�شرتي �شركة النيل
لل�صناعات الغذائية (�إجنوي)
 �إحدى ال�شركات امل�صريةالرائدة يف جمال ت�صنيع منتجات
الع�صائر والألبان -من �شركة هيكلة
لال�ستثمار املبا�شر.

الر�شيدي امليزان ت�شرتي
�شركة امل�شرف ال�سودانية
الر�شيدي امليزان تنجح يف �إمتام
�صفقة �شراء  %65من �شركة امل�شرف
وهي ال�شركة ال�سودانية الرائدة يف
�إنتاج احلالوة الطحينية والب�سكويت
والدقيق ،قبل �شراء احل�صة املتبقية
يف فرباير .2012

مزارع دينا تفتتح �سل�سلة
جديدة من حمالت التجزئة
مزارع دينا تفتتح �سل�سلة جديدة
من منافذ التجزئة لتوفري منتجات
الألبان واللحوم عالية اجلودة
للم�ستهلكني يف جميع �أنحاء
اجلمهورية.

�سابينا جترى جتديدات
�شاملة لقنوات الري
تقدما
�شركة �سابينا حترز ً
ً
ملحوظا يف خطة التجديدات
ال�شاملة لقنوات الري بطول
 254كم� ،سع ًيا لت�أمني �إمدادات
املياه لأكرث من � 10آالف فدان
من �أرا�ض ال�شركة ،بالإ�ضافة
�إىل � 13ألف فدان مملوكة
للمزارعني املحليني.

�سل�سلة �سوبر ماركت مزارع
دينا تبلغ ثمانية فروع
ا�سرتاتيجية تو�سع جديدة
بن�شاط التجزئة عرب افتتاح
�سل�سلة حمالت �سوبر ماركت
كبرية امل�ساحة.
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2008

مايو
2009

يونيو
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2009

�أكتوبر
2009

مار�س
2010

�سبتمرب
2010

يوليو
2011

يوليو
2014

نوفمرب
2012

ال�سودان

�سبتمرب
2014

جنوب
ال�سودان

القلعة ت�ؤ�س�س جمموعة
جذور
قامت القلعة ب�إن�شاء
جمموعة جذور وقت
اال�ستحواذ على مزارع
دينا يف �أغ�سط�س و�شركة
الر�شيدي امليزان يف �أكتوبر.

مزارع دينا تنجح يف ت�أمني
قر�ض لتمويل تو�سعاتها
مزارع دينا ت�ؤمن ت�سهيالت ائتمانية
بقيمة  200مليون جنيه لت�سريع
وترية اخلطط التو�سعية ،والتي
ت�شمل �شراء ر�ؤو�س �أبقار جديدة
بهدف تنمية قطيع ال�شركة و�إن�شاء
حمطات احللب املتطورة.

الر�شيدي امليزان تفتتح م�صنع
املربى و�صل�صة الطماطم
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.

مزارع دينا تفتتح م�صنع
�إنتاج احلليب املب�سرت
افتتحت مزارع دينا م�صنعها
اجلديد لإنتاج احلليب
املب�سرت ،وجنحت ال�شركة يف
م�ضاعفة القدرة االنتاجية
للم�صنع بحلول مايو .2011

وفرة تختتم مو�سم احل�صاد
الأول ملح�صول القمح
وفرة تنجح يف بيع حم�صول
القمح من ثالثة �آالف فدان
ب�سعر  450دوالر �أمريكي للطن،
متجاوزة ال�سعر امل�ستهدف مببلغ
 100دوالر �أمريكي للطن.

مزارع دينا تت�سلم
الأبقار امل�ستوردة
مزارع دينا تت�سلم �ألف
ر�أ�س من الأبقار ال ُع�شر
امل�ستوردة  ،قبل ح�صولها
على  1360بقرة �إ�ضافية
يف الربع الثاين من عام
 ،2013لريتفع قطيع
ال�شركة �إىل 15352
بقرة.

مزارع دينا تعلن
تو�سعات ن�شاط �إنتاج
الألبان
مزارع دينا تر�صد منو
�إنتاج احلليب اخلام �إىل
�أكرث من  200طن يوم ًيا.

اال�ستثمارات احلالية

