ا لطا قة

تقوم �شركة جال�س روك للمواد العازلة � -إحدى �شركات �أ�سكوم  -بت�صنيع مواد البناء ال�صديقة للبيئة (ال�صوف الزجاجي وال�صوف ال�صخري)

|

ا أل سمنت

|

ا أل غذ ية

|

ا لنقل و ا لد عم ا للو جيستي

|

ا لتعد ين

التعدين
شركة رائدة في استثمارات الصناعة
والبنية األساسية بمصر وأفريقيا

تهدف �شركة القلعة �إىل تعظيم اال�ستفادة من وفرة املوارد الطبيعية ب�أ�سواق القارة الأفريقية ومنطقة ال�شرق
الأو�سط ،عرب بناء منظومة ا�ستثمارية متكاملة يف جماالت متعددة ت�شمل �إدارة املحاجر مل�صانع الأ�سمنت،
وت�صنيع مواد البناء ال�صديقة للبيئة ،وتوفري الطلب املحلي والعاملي على كربونات الكال�سيوم املطابق للموا�صفات
الدولية ،وغريها من اخلامات ال�صناعية ذات القيمة امل�ضافة.

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

الإدارة العليا مل�شروعات
قطاع التعدين

تتخ�ص�ص �شركة �أ�سكوم لت�صنيع الكربونات والكيماويات يف �إنتاج كربونات الكال�سيوم املطحون بدرجات ت�صل
�إىل �شديد النعومة ،واملتوفرة بجودة عالية يف م�ستودعات احلجر اجلريي ب�صعيد م�صر ،عل ًما ب�أن هذه املادة
تدخل ب�صورة �أ�سا�سية يف العديد من التطبيقات ال�صناعية ومنها �صناعة الدهانات والبوليمر والورق.

�أ�سكوم%55 :

�أ�سكوم
فايز جري�س  -رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

ومن جانب �آخر ،اهتمت �أ�سكوم بر�صد التطورات التي طر�أت م�ؤخ ًرا على �سوق مواد البناء ال�صديقة للبيئة ،حيث
ر�صدت ارتفاع الطلب بقوة ملحوظة على خلفية ن�ضج الوعي ب�أهمية التطبيق ال�صارم ل�سيا�سات تر�شيد الطاقة
ومراعاة البعد البيئي يف �أعمال البناء.
وعلى هذا الأ�سا�س ،قامت جال�س روك للمواد العازلة ب�إن�شاء م�صنع جديد يف �صعيد م�صر – حتت مظلة �أ�سكوم
للتعدين واخلدمات اجليولوجية – با�ستثمارات تبلغ  70مليون دوالر �أمريكي ،من �أجل تلبية الطلب املحلي
والعاملي على مواد عزل ال�صوت واحلرارة ومكافحة احلرائق.

الطاقة

وتلعب هذه املواد العازلة دو ًرا حمور ًيا يف تر�شيد ا�ستهالك الطاقة بالعديد من ال�صناعات ،حيث ت�ساهم يف
تقليل فواقد الطاقة وتر�شيد ا�ستهالك الوقود الذي يعد احرتاقه من �أبرز م�سببات ظاهرة االحتبا�س احلراري
والتغري املناخي.

األسمنت

م �ؤ�شرات الأداء
األغذية

النقل والدعم
اللوجيستي

7
دول

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 :

متثل االنت�شار اجلغرايف ل�شركة �أ�سكوم

23

مليون طن

مبيعات ن�شاط �إدارة املحاجر يف م�صر
�أول ت�سعة �أ�شهر 2015

3

امتيازات

للتنقيب عن الذهب يف �إثيوبيا وال�سودان

181.4
�ألف طن

مبيعات جال�س روك
�أول ت�سعة �أ�شهر 2015

�شركة القلعة | اال�ستثمارات التابعة يف قطاع التعدين

�شركة �أ�سكوم

املعادن الثمينة

�شركة �أ�سكوم (املقيدة يف البور�صة امل�صرية حتت كود  )ASCM.CAهي ال�شركة اال�ستثمارية التابعة للقلعة
يف قطاع التعدين وت�ضم حتت مظلتها عددًا من ال�شركات الإقليمية الرائدة مثل �شركة �أ�سكوم خلدمات
�إدارة املحاجر ،و�شركة �أ�سكوم لت�صنيع الكيماويات والكربونات ،و�شركة �أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز ،و�شركة
جال�س روك ،و�شركة �أ�سكوم ال�سودان.

ت�أ�س�ست �شركة �أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز لتوحيد �أن�شطة �أ�سكوم يف جمال ا�ستك�شاف و�إنتاج املعادن
الثمينة .وتعمل ال�شركة حال ًيا باثنني من االمتيازات الأثيوبية (�أ�سو�سا –  402كم مربع � /أويرو جودير
–  1000كم مربع) ،وامتياز �آخر يف ال�سودان جماور المتياز �أ�سو�سا (النيل الأزرق –  3000كم مربع)،
فيما يعك�س ثقة ال�شركة يف فر�ص حتقيق اكت�شاف واعد بتلك املنطقة.

وتعد �أ�سكوم �إحدى ال�شركات اال�ستثمارية الرائدة يف تقدمي اخلدمات اجليولوجية والتعدينية ب�أ�سواق
املنطقة ،حيث تتخ�ص�ص يف توفري اخلدمات البحثية والتنموية مل�شروعات التعدين ،و�إنتاج املواد ال�صناعية
مثل كربونات الكال�سيوم ،واملواد العازلة مثل ال�صوف ال�صخري وال�صوف الزجاجي .وحتظى �شركة �أ�سكوم
بتواجد مبا�شر يف ت�سعة �أ�سواق �إقليمية ،ف�ض ًال عن ت�شغيل ما يقرب من  1100موظف مب�شروعاتها املختلفة.

ascompm.com

اخلامات ال�صناعية

�إدارة املحاجر
�أ�صبحت �أ�سكوم �أكرب �شركة متخ�ص�صة يف �إدارة املحاجر مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا على مدار العقد املا�ضي ،حيث تقوم ال�شركة بتوفري �أكرث من  40مليون طن
�سنو ًيا من املواد اخلام التي حتتاجها �شركات وم�صانع الأ�سمنت ،من خالل �أن�شطة �إدارة املحاجر يف م�صر.

التعدين
جنحت �أ�سكوم 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 .وتقوم ال�شركة حال ًيا ب�إدارة عدد من املحاجر
ال�صغرية يف م�صر �إىل جانب امتالك �شركة متخ�ص�صة يف �إنتاج مواد البناء ب�سوق اجلزائر.

قامت ال�شركة ب�إن�شاء م�صنع كربونات الكال�سيوم يف عام  ،2009على مقربة من االمتيازات املنتجة يف
�صعيد م�صر� ،سع ًيا لتلبية الطلب املتزايد على تلك املادة باعتبارها مكون رئي�سي يف �صناعة البال�ستيك
والورق والدهانات والكيماويات .وتقوم ال�شركة بت�صدير �إنتاجها �إىل �أ�سواق �آ�سيا واخلليج العربي
و�أفريقيا و�أمريكا اجلنوبية.
بد�أت �شركة جال�س روك للمواد العازلة ت�صدير ال�صوف ال�صخري �إىل عدد من الأ�سواق الرئي�سية يف
�أوروبا و�شمال �أفريقيا وجمل�س التعاون اخلليجي وتركيا عقب افتتاح م�صنعها يف مايو  ،2012والذي
تبلغ تكلفته اال�ستثمارية  70مليون دوالر �أمريكي .كما بد�أت ال�شركة �إنتاج ال�صوف الزجاجي يف نوفمرب
 2012ليتوزع الإنتاج ال�سنوي بواقع � 30ألف طن من ال�صوف ال�صخري و� 20ألف طن من ال�صوف
الزجاجي.
accm.com.eg

ascom.com.eg

�أبرز التطورات يف قطاع التعدين

االنت�شار اجلغرايف ال�ستثمارات قطاع التعدين

تو�سعات �أ�سكوم منذ �إمتام
عملية اال�ستحواذ
�أ�سكوم تتو�سع وت�ضم � 6شركات
تابعة يف � 6أ�سواق �إقليمية
مبنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،وذلك يف
غ�ضون � 3سنوات من تاريخ
ا�ستحواذ جمموعة �أ�سيك
القاب�ضة عليها.

دي�سمرب
2006

دي�سمرب
2007

glassrock.com.eg

يوليو
2008

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

�أ�سكوم تفتتح م�صنع كربونات
الكال�سيوم وفق ًا لأحدث املعايري
الدولية
قامتال�شركةبافتتاحم�صنعكربونات
الكال�سيوم يف حمافظة املنيا التي حتظى
ب�أف�ضل م�ستودعات احلجر اجلريي حول
العامل .تبلغ الطاقة الإنتاجية للم�صنع180
�ألفطن�سنو ًيا،وت�صلالتكلفةاال�ستثمارية
للم�شروع  26.81مليون دوالر �أمريكي
( 20مليون يورو).

مار�س
2009

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

�أكتوبر
2009

�أكتوبر
2009

�أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز
ت�ستحوذ على ح�صة يف
�شركة GMA
�أ�سكوم ت�ستحوذ على ح�صة
الأقلية يف �شركة GMA
 Resourcesالربيطانية
املتخ�ص�صة يف جمال
ا�ستك�شاف و�إنتاج الذهب ،من
خالل �شركة �أ�سكوم بري�شيو�س
ميتالز.

�أغ�سط�س
2010

ت�أ�سي�س�أ�سكومبري�شيو�سميتالز
حتت مظلة �شركة �أ�سكوم
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سكوم بري�شيو�س
ميتالز لت�صبح كيا ًنا موحدً ا
للأن�شطة اال�ستك�شافية التي
متار�سها ال�شركة.

�شركة جال�س روك تبد�أ الإنتاج
�شركة جال�س روك للمواد العازلة –
�إحدى �شركات �أ�سكوم – تفتتح م�صنع
ال�صوف الزجاجي وال�صوف ال�صخري
يف م�صر بطاقة �إنتاجية تبلغ � 50ألف
طن �سنو ًيا� ،سع ًيا للتحول �إىل ال�شركة
الرائدة يف توريد املواد العازلة لرت�شيد
ا�ستهالك الطاقة بالأ�سواق املحلية
والإقليمية والدولية.

م�ؤ�شرات �إيجابية
مب�شروعاتا�ستك�شاف
الذهب يف االمتيازات
الأثيوبية
�شركة �أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز
تتو�صل مل�ؤ�شرات �إيجابية يف
م�شروعات التنقيب عن الذهب
بامتياز �أ�سو�سا الواقع يف غرب
�أثيوبيا.

�أ�سكوم �ضمن ال�شركات املختارة
لتنفيذ املرحلة الأوىل من
م�شروع تنمية حمور قناة
ال�سوي�س
اختيار �أ�سكوم لتنفيذ �أعمال احلفر
بامل�شروع البالغ قيمته اال�ستثمارية
 60مليار جنيه م�صري.

العراق

عمان

مار�س
2011

فرباير
2012

�أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز تبد�أ
�أعمال التنقيب يف امتياز دي�ش
مونتني
�شركة �أ�سكوم بري�شيو�س ميتالز
تبد�أ �أعمال احلفر يف امتياز “دي�ش
مونتني” الواقع على م�ساحة 408
كم مربع مبنطقة �أ�سو�سا يف غرب
�أثيوبيا ،حيث �أظهرت نتائج حتليل
العينات الأولية وجود م�ساحات
غنية بالذهب واملعادن النفي�سة
مما يعزز فر�ص حتقيق اكت�شاف
اقت�صادي هام بهذه االمتيازات.

�سبتمرب
2012

نوفمرب
2012

م�صر

ال�سعودية

�أغ�سط�س
2014

ال�سودان

�إثيوبيا

�أ�سكوم لت�صنيع الكيماويات
والكربونات حت�صل على
متويل جديد
�أ�سكوم لت�صنيع الكيماويات
والكربونات حت�صل على قر�ض
بقيمة  7.3مليون دوالر �أمريكي
من �أجل ت�سريع وترية الإن�شاء
بخط الإنتاج الثاين مل�ضاعغة قدرة
الطحن بال�شركة.

بدء ت�شغيل خط الإنتاج
الثاين مب�صنع جال�س روك
�شركة جال�س روك تفتتح م�صنع
ال�صوف الزجاجي بطاقة
�إنتاجية ت�صل �إىل � 50ألف طن
�سنو ًيا من �أجل امل�ساهمة يف
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة.

اال�ستثمارات احلالية

South
Sudan

اجلزائر

