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الطاقة
�شركة توازن

�شركة طاقة عربية

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

الإدارة العليا مل�شروعات
قطاع الطاقة

�شركة طاقة عربية%63 :

�شركة طاقة عربية
خالد �أبوبكر  -رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي
باكينام كفايف  -الرئي�س التنفيذي

�شركة توازن%68 :
ال�شركة امل�صرية للتكرير%19 :

�شركة توازن
ه�شام �شريف  -الرئي�س التنفيذي

ال�شركة امل�صرية للتكرير

شركة رائدة في استثمارات الصناعة
والبنية األساسية بمصر وأفريقيا

ميثل قطاع الطاقة �أحد القطاعات اال�سرتاتيجية التي تركز عليها �شركة القلعة ملواكبة تقديرات النمو االقت�صادي
وامل�ساهمة يف توفري احتياجات الطاقة املتزايدة ب�أنحاء املنطقة.
ال�شركة امل�صرية للتكرير
حممد � -سعد �إبراهيم  -الرئي�س التنفيذي
م�صطفى الرملي  -رئي�س القطاع املايل

وتقدم امل�شروعات التابعة ل�شركة القلعة حلو ًال عملية للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة يف املنطقة ،حيث تقوم هذه
امل�شروعات على التكامل والرتابط مما يجعلها ذات قيمة م�ضافة ،وخا�صة يف �أن�شطة اال�ستك�شاف والإنتاج واملعاجلة
والت�صنيع والتكرير والتوزيع وتوليد الطاقة الكهربائية وم�شروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة.
تعمل ال�شركة حال ًيا على �إقامة م�شروع جديد لتكرير البرتول بطاقة  4.2مليون طن �سنو ًيا ،وي�شمل ذلك �أكرث من 3
مليون طن من وقود ال�سوالر املطابق للموا�صفات الأوروبية  Euro Vووقود النفاثات .ويحظى م�شروع ال�شركة امل�صرية
للتكرير ب�أهمية وطنية حيث ي�ساهم يف خف�ض واردات ال�سوالر ب�أكرث من  %50عن املعدالت احلالية� ،سع ًيا للتغلب على
النق�ص امل�ستمر بوقود ال�سوالر يف ال�سوق املحلي وطرح بدائل اال�سترياد لتوفري احتياطي النقد الأجنبي.
وتت�ضمن ا�ستثمارات �شركة القلعة م�شروعات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية عن طريق ال�شبكة القومية ،و�إن�شاء
حمطات التوليد امل�ستقلة خلدمة امل�شروعات العمرانية اجلديدة واملناطق ال�صناعية واملجمعات ال�صناعية العمالقة.

الطاقة

وتقوم �شركة طاقة عربية التابعة للقلعة يف قطاع الطاقة بتوفري خدمات التو�صيل والت�شغيل وال�صيانة لقرابة مليون من�ش�أة
�سكنية يف م�صر ،مما ير�سخ مكانة القلعة باعتبارها �أكرب �شركات القطاع اخلا�ص امل�صري يف جمال توزيع الغاز الطبيعي.
ويف جمال الطاقة البديلة ،تعمل ال�شركة على حتويل املخلفات الزراعية واملنزلية �إىل وقود بديل لتغذية املن�ش�آت
ال�صناعية �إىل جانب ت�صنيع الأ�سمدة والأعالف احليوانية ،ف�ض ًال عن اال�ستثمار يف م�شروعات الطاقة ال�شم�سية.

األسمنت

األغذية

النقل والدعم
اللوجيستي

التعدين

�شركة القلعة (كود البور�صة امل�صرية  )CCAP.CAهي �شركة رائدة يف ا�ستثمارات الطاقة
والبنية الأ�سا�سية مب�صر و�أفريقيا ،حيث تركز على قطاعات ا�سرتاتيجية تت�ضمن الطاقة،
والأ�سمنت ،والأغذية ،والنقل والدعم اللوجي�ستي ،والتعدين.
زوروا موقعنا الإلكرتوينqalaaholdings.com :

وت�ؤمن �شركة القلعة �أن الوقت �أ�صبح مثال ًيا ل�ضخ ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف امل�شروعات ال�ضخمة بقطاع الطاقة،
�سواء م�شروعات الطاقة التقليدية �أو الطاقة البديلة.
م �ؤ�شرات الأداء
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540.7

عدد حمطات طاقة عربية بنهاية عام 2015

توليد الطاقة الكهربائية
الربع الثالث 2015

132.671

161.8

املخلفات الزراعية التي مت جمعها وتدويرها (�إيكارو)
عام 2015

الوقود الذي مت توزيعه
الربع الثالث 2015

حمطة

طن

مليون كيلو وات � /ساعة

مليون لرت

�شركة القلعة | اال�ستثمارات التابعة يف قطاع الطاقة
تركيب وحدة التك�سري الهيدروجيني التي تزن  1280طن

ال�شركة امل�صرية
للتكرير

�شركة طاقة عربية
تعد �شركة طاقة عربية �أكرب م�شروعات القطاع اخلا�ص امل�صري يف جمال توزيع الطاقة ،حيث حتظى ال�شركة
عاما من العمل على �إقامة وت�شغيل �شبكات البنية الأ�سا�سية لقطاع الطاقة ،من م�شروعات
بخربة تربو على ً 16
توزيع الغاز الطبيعي وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وت�سويق املنتجات البرتولية .وتوفر �شركة طاقة عربية
خدماتها عرب �أربعة قطاعات تابعة (طاقة جاز  -طاقة كهرباء  -طاقة اي بي �سي  -طاقة لت�سويق املنتجات
البرتولية) ،وتقوم ال�شركة بت�شغيل  4امتيازات تغطي  11حمافظة م�صرية ،ف�ض ًال عن تقدمي احللول
الهند�سية وخدمات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لتغذية عدد كبري من امل�شروعات ال�صناعية والتجارية
واملن�ش�آت ال�سكنية .وتهدف �إ�سرتاتيجية ال�شركة �إىل اال�ستفادة من الطلب املتزايد على الطاقة من �أجل
تخفيف العبء عن ال�شبكة القومية للكهرباء.
taqa.com.eg

�شركة توازن
تعد �شركة توازن امل�شروع الإقليمي الرائد يف جمال تدوير املخلفات الزراعية واملنزلية ،وتهدف ال�شركة
�إىل توفري حلول عملية للتغلب على م�شكلة املخلفات يف �أنحاء املنطقة عرب ا�ستخدام املخلفات لإنتاج
الطاقة ،بالإ�ضافة �إىل ت�صنيع الأ�سمدة والأعالف احليوانية .وت�ضم توازن حتت مظلتها ال�شركة امل�صرية
لتدوير املخلفات ال�صلبة ‹‹�إيكارو›› ،وجمموعة الأن�شطة الهند�سية ‹‹�إنتاج›› املتخ�ص�صة يف املقاوالت
الهند�سية ملن�ش�آت تدوير املخلفات.

entag.net

ت�أ�س�ست ال�شركة امل�صرية للتكرير مبقت�ضى ال�شراكة مع الهيئة
امل�صرية العامة للبرتول .وتعمل ال�شركة على �إن�شاء معمل تكرير
متطور بتكلفة  3.7مليار دوالر �أمريكي ،بغر�ض امل�ساهمة يف
حت�سني الأداء البيئي يف م�صر ،ومنع انبعاث � 93ألف طن من
غاز ثاين �أك�سيد الكربيت �إىل هواء القاهرة الكربى ،والتغلب
على نق�ص منتجات الوقود بال�سوق املحلية .و�سيقوم امل�شروع
بت�صنيع منتجات الوقود عالية اجلودة والقيمة لتغطية اال�ستهالك
املحلي املتنامي ،حيث ي�سعى �إىل �إنتاج  4.2مليون طن �سنو ًيا من
املنتجات البرتولية املكررة ،ت�شمل  2.3مليون طن من ال�سوالر
املطابق للموا�صفات الأوربية  Euro Vوهو ما يعادل حوايل  %50من
واردات ال�سوالر يف الوقت احلايل .ويقع امل�شروع على م�ساحة 300
�ألف مرت مربع يف منطقة م�سطرد ويقوم حال ًيا بت�شغيل 8200
عامل وموظف منهم  %30من �أبناء املجتمع املحلي .وقد جتاوز
معدل تنفيذ الأعمال الإن�شائية  ،%75حيث مت الإنتهاء من تركيب
�أهم الوحدات بامل�شروع مبا يف ذلك برج التقطري ووحدة التك�سري
الهيدروجيني متهيدً ا لبدء الإنتاج خالل عام .2017

ercegypt.com

ecaru.net

االنت�شار اجلغرايف ال�ستثمارات قطاع الطاقة

�أبرز التطورات يف قطاع الطاقة
�أول �سل�سلة حمطات
بنزين حتت عالمة طاقة
قامت طاقة عربية ب�إن�شاء
�سل�سلة حمطات البنزين بعدد
من املحافظات منها البحرية
و�أ�سيوط وال�شرقية وكفر
ال�شيخ واال�سماعيلية.

افتتاح حمطة كهرباء
م�ستقلة
بد�أت �شركة طاقة كهرباء
ت�شغيل حمطتها امل�ستقلة لتوفري
احتياجات الطاقة ل�شركة
البرتوكيماويات .E-Styrenics

ال�سعودية

م�صر

ع

الإمارات

مان

بداية الن�شاط
اال�ستثماري يف قطاع
�إدارة املخلفات
قامت القلعة بت�أ�سي�س
�شركة توازن لت�صبح باكورة
ا�ستثماراتها يف قطاع �إدارة
املخلفات الزراعية واملنزلية
ب�أنحاء املنطقة.

طاقة عربية تفتتح املحطة
رقم 36
�شركة طاقة لت�سويق املنتجات
البرتولية تتو�سع ب�شبكة املحطات
اخلدمية خارج نطاق التجمعات
احل�ضرية الرئي�سية.

طاقة عربية تفتتح اثنان
من حمطات الوقود
�شركة طاقة عربية تففتح اثنان
من حمطات الوقود مبنطقة
املقطم ليبلغ بذلك �إجمايل
عدد املحطات اخلدمية 45
حمطة.

ال�شركة امل�صرية للتكرير تنتهي
من تركيب �أهم وحدات امل�شروع
ال�شركة امل�صرية للتكرير ت�ستلم
املعدات الثقيلة من ميناء الأدبية
بخليج ال�سوي�س ،وت�شمل املفاعالت
الكيماوية ،ومعدات التك�سري وكذلك
وحدة التك�سري الهيدروجيني التي
متثل �أهم الوحدات بامل�شروع.

معدل تنفيذ الأعمال
الإن�شائية مب�شروع
ال�شركة امل�صرية للتكرير
يتجاوز %76
ال�شركة امل�صرية للتكرير
توا�صل تنفيذ امل�شروع وفقًا
للإطار الزمني امل�ستهدف،
متهيدً ا لبدء الإنتاج خالل
الن�صف الأول من عام .2017

ال�سودان

دي�سمرب
2009

�أغ�سط�س
2010

نوفمرب
2010
توقيع حزمة متويل ال�شركة
امل�صرية للتكرير
يف واحدة من �أكرب �صفقات التمويل
يف �أفريقيا ،قامت ال�شركة امل�صرية
للتكرير بتوقيع حزمة قرو�ض بقيمة
 2.6مليار دوالر �أمريكي مب�شاركة
كربى م�ؤ�س�سات التمويل التنموية
ووكاالت ائتمان ال�صادرات.

يونيو
2012

�أكتوبر
2012

�إمتام الإغالق املايل مل�شروع
امل�صرية للتكرير
قامت ال�شركة امل�صرية للتكرير
ب�إمتام الإغالق املايل عرب ت�أمني
ا�ستثمارات ر�أ�سمالية وقرو�ض
بقيمة  3.7مليار دوالر �أمريكي.

يناير
2013

يوليو
2014

افتتاح �أول حمطة توزيع
كهرباء
�شركة طاقة كهرباء تبد�أ ت�شغيل �أول
حمطة توزيع كهرباء لتغطية متطلبات
القطاع ال�سياحي يف جنوب �سيناء.

�أكتوبر
2015

دي�سمرب
2014

توازن تر�صد منو الإيرادات
مبعدل �سنوي %143
ارتفاع ملحوظ بالأرباح
الت�شغيلية على خلفية حت�سن
الأن�شطة الت�شغيلية ب�شركتي
"�إيكارو" و"�إنتاج".

نوفمرب
2015

دي�سمرب
2015

جنوب
ال�سودان

طاقة عربية تعلن موا�صلة
خطط النمو
�شركة طاقة عربية تعتمد خطط
النمو لعام  2016وتت�ضمن اال�ستثمار
يف م�شروعات توليد الكهرباء من
الطاقة ال�شم�سية والتو�سع ب�شبكة
توزيع الغاز الطبيعي.

اال�ستثمارات احلالية

