ق�صةجناح:

كيف متول م�شروع تكرير ناجح؟
توظيف الفر�صة

عقود متتالية من اال�ستثمارات ال�ضئيلة يف بيئة ت�شهد زيادة الطلب على املنتجات
البرتولية ،وتت�صاعد فيها التحديات وامل�شكالت البيئية

حتول ال�سوق امل�صري �إىل واحد من �أكرب الأ�سواق امل�ستوردة للمنتجات البرتولية
يف العامل ب�سبب عقود متتالية من اال�ستثمارات ال�ضئيلة والتو�سعات ال�ضعيفة يف
م�شروعات التكرير بالدولة.
متتلك م�صر ت�سعة م�شروعات تكرير موزعة على خم�سة مواقع ب�أنحاء
اجلمهورية ،منها ثالثة معامل فقط مت �إقامتها منذ عام  ،1973بينما يرجع
ت�أ�سي�س ثاين �أكرب معمل تكرير يف الدولة �إىل عام .1913
وتعد �شركة القاهرة لتكرير البرتول �أكرب م�شروع تكرير يف م�صر ،حيث بد�أت
عمليات ال�شركة يف عام  1969بطاقة �إنتاجية تبلغ � 160ألف برميل برتول يوم ًيا.
وتقوم ال�شركة بتغطية الطلب يف مدن القاهرة الكربى وحمافظات ال�صعيد التي
متثل جمتمعة  %65من ا�ستهالك املازوت يف ال�سوق املحلي ،و %44من الطلب على
ال�سوالر يف الدولة .وتقع �شركة القاهرة لتكرير البرتول يف قلب ال�سوق املحلي،
وميثل �إنتاجها حوايل  %20من املنتجات البرتولية املكررة يف م�صر ،غري �أن �إنتاج
ال�شركة ينح�صر يف املازوت بن�سبة  %67نتيجة االعتماد احل�صري على التقنيات
الفنية والإنتاجية العتيقة.
وقد وجدت �شركة القلعة وجمموعة من امل�ستثمرين فر�صة فريدة تتمثل يف
�إقامة معمل تكرير متطور نظ ًرا لالرتفاع ال�سريع يف معدالت الطلب على ال�سوالر
والبنزين مقار ًنة باملعرو�ض ،وذلك بالتزامن مع توقعات التحرير املرتقب بقطاع
الطاقة� ،سع ًيا لتوفري بدائل عملية مل�شكلة اال�سترياد من اخلارج ،وزيادة الإنتاج
املحلي من املنتجات البرتولية النظيفة باعتبارها حجر الزاوية يف منظومة �أمن
الطاقة مب�صر.

�إيجاد احللول العملية

ال�شركة امل�صرية للتكرير

بد�أت �شركة القلعة و�ضع الت�صميمات واخلطط الالزمة لإن�شاء ال�شركة امل�صرية
للتكرير �أواخر عام  ،2006حيث ح�صلت ال�شركة يف غ�ضون فرتة وجيزة على دعم
وت�أييد الهيئة العامة للبرتول ،وهي اجلهة احلكومية املخت�صة بالإ�شراف على
ال�صناعات البرتولية حتت رقابة وزارة البرتول امل�صرية.
تهدف ال�شركة امل�صرية للتكرير �إىل توفري حلول عملية مل�شكلة اال�سترياد عرب
توظيف جمموعة من املميزات التناف�سية الفريدة� ،أبرزها �إمكانية ت�صنيع املنتجات
البرتولية عالية اجلودة با�ستخدام مدخالت الإنتاج املتاحة لدى �شركة القاهرة
لتكرير البرتول .و�ستقوم ال�شركة امل�صرية للتكرير ببيع الإنتاج للهيئة العامة
للبرتول بالدوالر الأمريكي وفقاً للأ�سعار العاملية باعتباره �أحد بدائل اال�سترياد.
وقامت ال�شركة امل�صرية للتكرير بتطوير منوذج �أعمال جذاب يهدف �إىل توظيف
�أحدث ما و�صلت �إليه تكنولوجيا �صناعة التكرير وتطبيق �أحدث تقنيات الت�صنيع
لإنتاج ال�سوالر املطابق للموا�صفات الأوروبية (  )EURO-Vوهو الوقود الأنقى من
نوعه حول العامل .وميثل امل�شروع بذلك �أحد احللول العملية خلف�ض االعتماد على
الواردات البرتولية ،ف�ض ً
ال عن م�ساهمته يف تعزيز الأداء البيئي من خالل منع
انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربيت يف م�صر.

مواجهة التحديات

توظيف دعم احلكومة وت�أييد م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف متويل امل�شروع

جنحت ال�شركة امل�صرية للتكرير يف اكت�ساب دعم وت�أييد وا�سع من احلكومة امل�صرية
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الدولية منذ بداية التخطيط يف عام  ،2006غري �أن

تنفيذ الإقفال املايل للم�شروع تعر�ض ملوجة من التحديات املتتالية يف البداية مبا
يف ذلك تداعيات الأزمة املالية العاملية يف عام  2008وثورة  25يناير يف عام ،2011
بالإ�ضافة �إىل وقوع الزلزال املدمر والت�سونامي يف اليابان التي ت�ضم �أحد اجلهات
التمويلية الرئي�سية ،وا�ستمرار �أزمة منطقة اليورو ،الأمر الذي ا�ستغرق خم�س
�سنوات من العمل والتخطيط املتوا�صل لتنفيذه.
ويعد جناح �شركة القلعة وال�شركة امل�صرية للتكرير يف احلفاظ على حما�س ودعم
اجلهات املقر�ضة وامل�ستثمرين امل�ساهمني يف امل�شروع خالل تلك الفرتة الع�صيبة،
�شهادًة على املميزات االقت�صادية اجلذابة التي يتمتع بها امل�شروع وكذلك التزام
امل�ستثمرين بدعم م�سرية التنمية االقت�صادية وال�سيا�سية يف م�صر.

احللول التمويلية

تنفيذ م�شروع بقيمة  3.7مليار دوالر يتطلب تطوير خطة ا�ستثمارية جذابة حتظى
بت�أييد جمتمع اال�ستثمار الدويل

التفتت �شركة القلعة يف مرحلة مبكرة �إىل �أهمية التعاون مع �شبكة قوية من
امل�ستثمرين والبنوك واجلهات ال�ضامنة �إىل جانب االعتماد على مواردها الذاتية،
من �أجل تنفيذ امل�شروع العمالق الذي تبلغ تكلفته اال�ستثمارية  3.7مليار دوالر.
وقد جنح امل�شروع يف اكت�ساب ثقة جمموعة متنوعة من �أبرز امل�ستثمرين املحليني
والإقليميني والدوليني ،ف�ض ً
ال عن وكاالت ائتمان ال�صادرات وم�ؤ�س�سات التمويل
التنموية.
قامت �شركة القلعة بتوفري اال�ستثمارات الر�أ�سمالية للم�شروع يف �أكرب عملية من
نوعها بال�سوق امل�صري منذ عام  2007والأكرب على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا خالل �أول ت�سعة �أ�شهر من عام  ،2012حيث ح�صلت ال�شركة امل�صرية للتكرير
على العن�صر الر�أ�سمايل للم�شروع مب�شاركة جمموعة كبرية من امل�ستثمرين
واجلهات اال�ستثمارية ،مثل الهيئة العامة للبرتول و�شركة قطر للبرتول و�شركة
القلعة وغريها من امل�ستثمرين من م�صر وجمل�س التعاون اخلليجي ،بالإ�ضافة �إىل
جمموعة من �أبرز م�ؤ�س�سات التمويل التنموية حول العامل ومنها م�ؤ�س�سة التمويل
الدولية  IFCوامل�ؤ�س�سة الهولندية للتنمية  FMOوم�ؤ�س�سة اال�ستثمار ا لأملانية DEG
و�صندوق �إنفراميد .InfraMed
وقد جنحت ال�شركة امل�صرية للتكرير يف توفري العن�صر الر�أ�سمايل بف�ضل
الأ�س�س اجلذابة التي يتميز بها امل�شروع ،والدعم احلكومي القوي والتزام اجلهات
املقر�ضة ،حيث كانت ال�شركة تخطط لتنفيذ الإقفال املايل يف مطلع عام  ،2011غري
�أنها �أعلنت عن توفري حزمة قرو�ض بقيمة  2.6مليار دوالر يف �أغ�سط�س .2010
ً
ً
وقرو�ضا
قرو�ضا �أولية بقيمة  2.35مليار دوالر �أمريكي،
وت�ضمنت احلزمة
ثانوية بقيمة  225مليون دوالر �أمريكي .و�شارك يف حزمة القرو�ض الأولية
عدد من امل�ؤ�س�سات املالية الرائدة حول العامل وهي بنك اليابان للتعاون الدويل
(  ،)JBICوم�ؤ�س�سة نيبون لت�أمني ال�صادرات واال�ستثمار (  ،)NEXIوبنك كوريا
لل�صادرات والواردات (  ،)KEXIMوبنك اال�ستثمار الأوروبي (  ،)EIBوالبنك الإفريقي
للتنمية( .)AFDB
وقام البنك الإفريقي للتنمية و�شركة  Mitsui & Coاليابانية (وهي جزء من
حتالف املقاولني الذي �سيقوم ببناء امل�شروع) بتقدمي حزمة القرو�ض الثانوية التي
تبلغ قيمتها  225مليون دوالر �أمريكي.

املميزات االقت�صادية للم�شروع

تقليل االعتماد على واردات ال�سوالر ،وتوفري فر�ص عمل جديدة ،وامل�ساهمة يف
تقلي�ص فاتورة دعم الطاقة يف م�صر ،وتوفري حوايل  300مليون دوالر �أمريكي �سنو ًيا
خلزانة الدولة ب�شكل مبا�شر

•

•
•
•

ميثل م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير �أكرب م�شروع تابع للقطاع
اخلا�ص يف م�صر بتكلفة ا�ستثمارية  3.7مليار دوالر �أمريكي.
طرح البدائل العملية مل�شكلة اال�سترياد عرب �إنتاج حوايل  3.5مليون
طن �سنو ًيا من منتجات الوقود وهو ما يعادل حوايل  %50من واردات
ال�سوالر يف الوقت احلايل.
توفري ما يقرب من  300مليون دوالر �سنو ًيا �إىل خزانة الدولة يف �شكل
�إيرادات وتوفري للم�صروفات.
توفري  700وظيفة دائمة عند افتتاح امل�شروع وما يرتاوح بني  8و� 9آالف
فر�صة عمل �أثناء مراحل الإن�شاء.

املميزات البيئية للم�شروع

حت�سني جودة الهواء وت�صنيع املنتجات البرتولية وف ًقا لأحدث معايري الت�صنيع العاملية

•

•
•
•

ت�ساهم ال�شرة امل�صرية للتكرير يف تعزيز الأداء البيئي من خالل منع
انبعاث � 93ألف طن من ثاين �أك�سيد الكربيت �إىل الهواء� ،أو خف�ض %29
تقري ًبا من �إجمايل انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربيت اليومية يف م�صر.
�إقامة �أول معمل تكرير م�صري متخ�ص�ص يف �إنتاج ال�سوالر املطابق
للموا�صفات الأوروبية (  )Euro-Vووقود الطائرات املطابق ملوا�صفات احتاد
النقل اجلوي الدويل ( .)IATA
حت�سني معايري الإنتاج امل�صري من خالل ت�صنيع  reformateوnaphtha
ومزجها مبعرفة الهيئة امل�صرية العامة للبرتول لإنتاج البنزين عايل
اجلودة.
تطبيق العديد من الربامج اال�ستثمارية لتح�سني الأداء البيئي يف �شركة
�أنابيب البرتول و�شركة القاهرة لتكرير البرتول وتخفي�ض الآثار البيئية
لعمليات �شركة القاهرة.

واالجتماعية واالقت�صادية ،وي�شمل ذلك تنظيم منتديات ال�شباب لإفادة
�أكرث من � 5آالف �شاب ،و�إقامة معر�ض الوظائف الذي ا�ست�ضاف قرابة 500
فرد و� 7شركات� ،إىل جانب �إطالق برنامج متكني املر�أة الذي قامت ال�شركة
من خالله بتقدمي منح لأ�صحاب الأعمال ال�صغرية من الن�ساء ،ف�ض ً
ال عن
توفري برامج التدريب املهني للن�ساء.
• �إطالق حمالت التوعية البيئية يف خم�س مدار�س لتثقيف الطلبة حول
�أهمية النظافة واحلفاظ على املوارد البيئية.
• جتديد ثالث مدار�س لتوفري بيئة تعليمية منا�سبة حلوايل  8.350تلميذ
من �أبناء املنطقة.

املخطط العام مل�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير
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املميزات املجتمعية للم�شروع

حت�سني الأو�ضاع املعي�شية واالجتماعية والبيئية يف منطقة م�سطرد التي يقع فيها
امل�شروع

• �ستقوم ال�شركة امل�صرية للتكرير با�ستخدام �أحدث ما و�صلت �إليه
تكنولوجيا ال�صناعة من �أجل ا�ستيفاء املعايري البيئية التي ت�شرتطها
م�ؤ�س�سات التمويل الدولية للت�أكد من �أن عمليات امل�شروع لن ت�ؤثر �سلباً
على البيئة.
• قامت ال�شركة بتدريب املواطن من �أبناء املجتمع املحلي يف مركز تدريب
اللحام ،حيث مت حتى الآن تدريب  420فني حلام ،و 100فني خراطة،
و 55فني ميكانيكا و 24فني كهرباء .كما �ساهمت ال�شركة امل�صرية للتكرير
يف تدريب  68مواطن (�أغلبهم من الن�ساء) على ا�ستخدام الكمبيوتر،
ف�ض ً
ال عن توفري التدريبات الت�أهيلية الالزمة �إىل  220مواطن من �أبناء
املنطقة للح�صول على الرخ�صة الدولية لقيادة الكمبيوتر (  ،)ICDLعل ًما
ب�أن الن�ساء مثلت �أكرث من ن�صف هذه العدد .وبالإ�ضافة �إىل ذلك قامت
ال�شركة بتديب  21مواطن على مهارات �صيانة الهواتف املحمولة و 30فتاة
على فنون اخلياطة.
• تعمل ال�شركة امل�صرية للتكرير على �إعداد خريطة لهيكل املنطقة املحيطة
بامل�شروع ودرا�سة تف�صيلية عن االحتياجات املجتمعية ال�ضرورية حتى
يت�سنى تلبيتها عرب تنفيذ جمموعة من امل�شروعات واملبادرات الثقافية

�أبرز امل�ستجدات والتطورات

م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير يبلغ  %80تقري ًبا من مراحل التنفيذ

اكتمل تنفيذ م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير بن�سبة  %80تقري ًبا وفقا للإطار
الزمني امل�ستهدف لبدء الن�شاط الإنتاجي يف عام  ،2017حيث مت م�ؤخ ًرا تركيب وحدة
التك�سري الهيدروجيني كورية ال�صنع والتي تزن نحو  1280طن ،وهي �أكرب قطعة
�إن�شائية تدخل املوانئ امل�صرية على الإطالق .وتلعب وحدة التك�سري الهيدروجيني
دو ًرا حمور ًيا يف تنويع وتعظيم �إنتاجية ال�شركة امل�صرية للتكرير من املنتجات
البرتولية املكررة ،حيث تقوم هذه الوحدة بتك�سري مدخالت الإنتاج من الزيت الثقيل
عرب برج التقطري بالتفريغ ووحدة التفحيم ال�ستخال�ص منتجات الوقود عالية
اجلودة مثل وقود النفاثات النظيف وكذلك البنزين وال�سوالر .وتوا�صل ال�شركة
امل�صرية للتكرير ا�ستالم املعدات الثقيلة من ميناء الأدبية بخليج ال�سوي�س ،مبا يف
ذلك املفاعالت الكيماوية ومعدات التك�سري و�أوعية وخزانات الف�صل والتخزين.
ويبلغ �إجمايل العاملني باملوقع يف الوقت احلايل نحو  8200عامل ،منهم  %30من
�أبناء املنطقة املحيطة بامل�شروع .وتقوم ال�شركة امل�صرية للتكرير حال ًيا بنقل املعارف
واخلربات �إىل �آالف العاملني امل�صريني من خالل تقدمي برامج التدريب املكثفة على
يد �أكف�أ اخلرباء مبجاالت الإن�شاء و� ً
أي�ضا التكرير ،عل ًما ب�أن امل�شروع ي�ضم عاملني
من جن�سيات عديدة من بينها م�صر و�أمريكا وكوريا اجلنوبية وا�سرتاليا وغريها.

اجلهات الداعمة للم�شروع

جنحت �شركة القلعة يف توفري ا�ستثمارات ر�أ�سمالية بقيمة  1.2مليار دوالر تقري ًبا وحزمة
قرو�ض بلغت  2.6مليار دوالر لتمويل ال�شركة امل�صرية للتكرير ،عرب �شراكتها اال�سرتاتيجية
مع �أبرز م�ؤ�س�سات التمويل التنموية حول العامل و�أكرب الالعبني على خريطة اال�ستثمار
الدويل ،ومنها:
حزمة ا�ستثمارات ر�أ�سمالية بقيمة  1.2مليار دوالر تقريب ًا
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�شركة قطر للبرتول
�شركة القلعة
الهيئة امل�صرية العامة للبرتول
�صندوق �إنفراميد InfraMed
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
م�ستثمرون �آخرون منهم �صناديق اال�ستثمار
امل�شرتك  MENAوAfrica
امل�ؤ�س�سة الهولندية للتنمية ()FMO
م�ؤ�س�سة اال�ستثمار الأملانية ()DEG

ال�شركة امل�صرية للتكرير

تعمل �شركة القلعة على تطوير م�شروع ال�شركة امل�صرية للتكرير بتكلفة ا�ستثمارية
قدرها  3.7مليار دوالر �أمريكي .و�ستقوم ال�شركة امل�صرية للتكرير ب�إنتاج  4.2مليون
طن �سنو ًيا من املنتجات البرتولية عالية اجلودة والقيمة ،ت�شمل � 860ألف طن من
م�شتقات البنزين عايل اجلودة وكذلك  2.3مليون طن من وقود ال�سوالر املطابق
ملوا�صفات اجلودة الأوروبية ( )Euro – Vو� 700ألف طن �سنو ًيا من وقود النفاثات.
وتعد ال�شركة امل�صرية للتكرير �أكرب م�شروع قطاع خا�ص حتت التنفيذ حال ًيا مب�صر،
و�سي�ساهم امل�شروع يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية عرب تعزيز اال�ستفادة من املوارد
املتاحة ،ف�ض ً
ال عن دوره يف جذب مليارات الدوالرات من اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة ،مما يجعله �أحد م�شروعات القيمة امل�ضافة ذات املردود االجتماعي والبيئي.
وجاري تنفيذ امل�شروع وف ًقا للجدول الزمني امل�ستهدف لبدء الإنتاج خالل عام .2017

حقائق �أ�سا�سية عن ال�شركة امل�صرية للتكرير
املقر الرئي�سي
�إجمايل �إنتاج الوقود وامل�شتقات البرتولية عالية
اجلودة
�إنتاج وقود ال�سوالر املطابق للموا�صفات الأوروبية
()EURO V

القاهرة ،م�صر
 4.2مليون طن �سنو ًيا
 2.3مليون طن �سنو ًيا
� 9-8آالف فر�صة عمل �أثناء مراحل
الإن�شاء و 700وظيفة دائمة بعد
افتتاح امل�شروع

الوظائف وفر�ص العمل املتاحة
املوعد املخطط لبدء العمليات
معدل خف�ض انبعاث ثاين �أك�سيد الكربيت يف م�صر
معدل خف�ض واردات ال�سوالر يف م�صر
قيمة حزمة القرو�ض

*

*

�إجمايل اال�ستثمارات الر�أ�سمالية
ح�صة �شركة القلعة يف امل�شروع

2017
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 2.6مليار دوالر
 1.2مليار دوالر تقري ًبا
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قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر للبتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرول الدوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
Qatar Petroleum International

* ن�سبة االنخفا�ض عن املعدالت اليومية احلالية

ال�شركة امل�صرية للتكرير هي �إحدى ال�شركات اال�ستثمارية التابعة ل�شركة القلعة

qalaaholdings.com

القلعة للإ�ست�شارات املالية ( )Qalaa Holdingsالقلعة للإ�ست�شارات املالية اجلزائر القلعة للإ�ست�شارات املالية �شرق �أفريقيا
جممع ريلواي� ،شارع �ستي�شن
 1089كورني�ش النيل
� 1شارع عمار �سويقي
الأبيار • اجلزائر • اجلزائر  16000 -من طريق هيل �سيال�سي
فندق الفور�سيزونز نايل بالزا
(�ص.ب)62502 00200 .
جاردن �سيتى • القاهرة • م�صر 11519 -
نريوبي ،كينيا
هاتف+)202( 279-14440 :
هاتف+213 )21( 92 96 98 :
فاك�س+)202( 279-14448 :
فاك�س+213 )21( 92 96 74 :
هاتف+254 )0( 20 20 444 76-9 :

International

بنك كوريا لل�صادرات والواردات ()KEXIM
بنك اليابان للتعاون الدويل ()JBIC
بنك اال�ستثمار الأوروبي ()EIB
م�ؤ�س�سة نيبون لت�أمني ال�صادرات واال�ستثمار
()NEXI
البنك الإفريقي للتنمية ()AfDB
�شركة Mitsui & Co

كيف متول م�شروع
تكرير ناجح بقيمة
 3.7مليار دوالر؟

�أكرب م�شروع قطاع خا�ص
حتت التنفيذ حال ًيا يف م�صر

حزمة قرو�ض بقيمة  2.6مليار دوالر تقريب ًا
225

ق�صة جناح:

�شركةالقلعة

�شركة القلعة (كود البور�صة امل�صرية )CCAP.CA
هي �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 .املزيد من املعلومات على املوقع
الإليكرتوينqalaaholdings.com :

