ق�صةجناح:

كيف تبني �شبكة �سكك حديد متميزة؟
توظيف الفر�صة

�أفريقيا ت�سجل �أعلى املعدالت يف العامل لتكاليف نقل الب�ضائع وال�سلع

تعاين القارة الأفريقية على مدار عقود متعاقبة من ت�ضا�ؤل و�ضعف اال�ستثمار يف تنمية
منظومة النقل الربي ،الأمر الذي �أدى �إىل تفاقم املعوقات �أمام حركة نقل الب�ضائع
املتكد�سة يف املوانئ الأفريقية ،ولعل �أبرز هذه املعوقات تتمثل يف ارتفاع التكاليف �إىل
م�ستويات قيا�سية ،وعدم كفاءة توظيف الوقت واملوارد.
يظهر ال�شق الآخر مل�شكلة النقل ب�أفريقيا يف �أن �شبكات الطرق وال�سكك احلديد واملوانئ
لي�ست مرتابطة بالقدر الكايف مما يجعلها �أ�صو ًال متناثرة غري قادرة على االندماج يف
�شبكة �إقليمية قوية .وي�ضاف �إىل ذلك االعتماد املكثف على حركة ال�شاحنات الربية
مل�سافات طويلة يف �شرق �أفريقيا على وجه التحديد ،مما �أدى �إىل ارتفاع تكاليف النقل يف
هذه املنطقة �إىل �أعلى امل�ستويات حتى �أ�صبحت تكلفة النقل متثل قرابة  %50من �أ�سعار
ال�سلع يف الدول غري ال�ساحلية مثل �أوغندا ورواندا ومالوي.
�أدت هذه العوامل ،م�صحوبة بت�ضا�ؤل حجم اال�ستثمارات� ،إىل انح�سار ن�صيب ال�سكك
احلديد من �إجمايل حركة النقل يف �شرق �أفريقيا �إىل  %10على �أكرث تقدير ،حيث متتلك
منطقة �شرق �أفريقيا اثنني من �أنظمة ال�سكك احلديد التي ال تتجاوز طاقتها اال�ستيعابية
احلالية  2مليون طن �سنوياً من الب�ضائع وهو �أقل من ن�صف طاقتها يف �سبعينات القرن
1
املا�ضي.
ومن ثم تطرح هذه املعطيات فر�صة ا�ستثمارية غري م�سبوقة لإن�شاء �شبكة �سكك حديد
حديثة تتميز بكفاءة الت�شغيل وانخفا�ض التكاليف ،عل ًما ب�أن متو�سط التكلفة احلايل
خلدمات ال�سكك احلديد يف �أفريقيا يتجاوز � 5سنت عن كل طن /كم ،بينما ترتفع تكلفة
النقل ال�صناعي يف كينيا و�أوغندا على وجه التحديد لتتجاوز � 15سنت عن كل طن /كم،
2
مقارنة مع � 1.6سنت فقط يف الهند ،و� 0.8سنت يف ال�صني ،و� 0.6سنت يف رو�سيا.
ت�ؤكد الإح�صاءات ال�سابقة �أن كفاءة الت�شغيل والتكاليف والأداء البيئي املتميز ي�ضع
ال�سكك احلديد يف �صدارة خمتلف و�سائل النقل حول العامل .ففي الواليات املتحدة على
�سبيل املثال ،متثل ال�سكك احلديدية  %43من حركة النقل الداخلية مما يوفر مليارات
الدوالرات لقاعدة امل�ستهلكني بالتوازي مع تر�شيد ا�ستهالك الطاقة وخف�ض معدالت
التلوث ،عل ًما ب�أن حركة ال�سكك احلديد داخل الواليات املتحدة ت�ضاعفت بني الفرتة من
3
� 1981إىل .2007
وت�شري تقديرات �شركة القلعة �إىل �أن وجود �شبكة قوية لل�سكك احلديد ،تتميز بالكفاءة
يف الت�شغيل ومعدالت ا�ستهالك الوقود ،قد ي�ساهم مبرور الوقت يف خف�ض ما ي�صل �إىل
 %35من تكلفة النقل يف �شرق �أفريقيا ،ف�ض ً
ال عن املميزات الفنية التي تتمتع
بها ال�سكك احلديد عن و�سائل النقل الربي الأخرى
حني تبلغ م�سافات ال�شحن  500كم �أو
�أكرث.

 .1إحدى دراسات مؤسسة مجتمع شرق أفريقيا وشركة االستشارات سي بي سي اس (.)2008
 .2إحدى دراسات مؤسسة مجتمع شرق أفريقيا وشركة االستشارات سي بي سي اس (.)2008
 .3تقرير مؤسسة السكك الحديد األمريكية (مايو .)2008

بوابة الدخول �إىل قطاع النقل ب�أفريقيا

�شركة �سكك حديد ريفت فايل

متتلك �شركة �سكك حديد ريفت فايل امتياز ح�صري مدته  25عامًا لإدارة ال�شبكة القومية
لل�سكك احلديدية يف كينيا و�أوغندا التي تربط بني ميناء مومبا�سا على املحيط الهندي
بكينيا والعا�صمة الأوغندية كامباال بطول  2.352كم ،وذلك مروراً باملناطق الداخلية يف
كل من كينيا و�أوغندا.
قبل �ضخ ا�ستثمارات �شركة القلعة يف مطلع عام  ،2010كانت �شركة ريفت فايل ت�سجل
خ�سائر كبرية ب�سبب تدهور البنية الأ�سا�سية خلط ال�سكك احلديد و�ضعف �صيانة العربات
والقاطرات امل�ستخدمة يف الت�شغيل ،ف�ض ً
ال عن �ضعف التمويل الذي �أدى �إىل ن�شوب
اخلالفات بني امل�ساهمني والعجز عن مواكبة الأو�ضاع الراهنة وتوفري متويل �أو قرو�ض
�إ�ضافية �أو دخول �شريك فني م�شهود له بالكفاءة واخلربة.

جتربة ريفت فايل تعك�س الدور
القوي الذي يقوم به القطاع اخلا�ص
لتحفيز التنمية االقت�صادية يف
ا لأ�سواق ا لإفريقية ،عرب توفري
التغطية املالية القوية واخلربة الفنية
واال�سرتاتيجية ،وهو ما تتمتع به
�شركة القلعة.
ماري هيلني لويزون ،رئي�س قطاع اال�ستثمار
املبا�شر بوكالة بروباركو الفرن�سية

جتدر الإ�شارة �إىل �أن متو�سط قدرة النقل احلالية يف �شركة ريفت فايل يتجاوز 1.7
مليون طن من الب�ضائع من �أ�صل  16مليون طن من �إجمايل الب�ضائع املتداولة يف ميناء
مومبا�سا �سنو ًيا .وتخطط ريفت فايل �إىل تنمية طاقتها اال�ستيعابية �إىل  5مليون طن
�سنو ًيا بحلول عام  2020من �أجل مواكبة منو الب�ضائع املتداولة يف امليناء مبا ال يقل عن 4
مليون طن خالل نف�س الفرتة.

�إيجاد احللول العملية
تنفيذ برنامج �إعادة الت�أهيل والتطوير على ثالثة مراحل بقيمة  299مليون دوالر

قامت �شركة القلعة ب�شراء ح�صة من �شركة �سكك حديد ريفت فايل يف فرباير  ،2010وهي
متتلك حال ًيا ح�صة  %85من خالل �شركة �أفريكا ريل وايز ،الذراع اال�ستثماري التابع
للقلعة يف قطاع النقل ب�أفريقيا.
جاء قرار �شركة القلعة ب�شراء ح�صة يف �شركة ريفت فايل ا�ستنادًا �إىل العديد من
العوامل واملقومات الإيجابية التي تدعم اال�ستثمار يف �سكك حديد ريفت فايل� ،أبرزها
الزيادة املطردة يف حجم الب�ضائع املتداولة عرب ميناء مومبا�سا ،وتوجه �أ�سواق �شرق
�أفريقيا نحو حتقيق املزيد من التكامل االقت�صادي ،ف�ض ً
ال عن �أن ريفت فايل ميكن �أن
تكون الو�سيلة الأكرث كفاءة وفاعلية يف نقل الب�ضائع وال�سلع مل�سافات طويلة عند اكتمال
برنامج �إعادة ت�أهيلها ب�شكل متكامل .وقد �ساهم يف دعم هذا القرار ما تو�صل �إليه فريق
اخلرباء ب�شركة القلعة من نتائج تفيد ب�أن الهدف اال�ستثماري ميكن حتقيقه يف وقت �أ�سرع
ومقابل تكلفة �أقل عرب �إعادة ت�أهيل وتطوير �شركة ريفت فايل ،دون احلاجة �إىل ت�أ�سي�س
م�شروع جديد يحمل نف�س اخل�صائ�ص واملقومات.
بد�أت �شركة القلعة العمل مع �إدارة ريفت فايل وال�شركاء املحليني يف امل�شروع (�شركة
تران�سن�شوري و�شركة  )Bomi Holdingsمن �أجل و�ضع خطة تطوير جذرية لإعادة
ت�أهيل خطوط ال�سكك احلديد والعربات والقاطرات امل�ستخدمة يف الت�شغيل .وتو�صل
�أطراف امل�شروع �إىل �ضرورة تنفيذ برنامج �إعادة ت�أهيل على ثالثة مراحل بقيمة 299
مليون دوالر �أمريكي ،بهدف تطوير �أنظمة الت�شغيل (بني عامي  2011و ،)2012و�إعادة
ت�أهيل �أ�صول ال�شركة (بني عامي  2011و )2013و�إ�ضافة قاطرات وعربات جديدة لأ�سطول
ال�شركة لتنمية القدرة اال�ستيعابية لعمليات النقل (بدءًا من عام .)2012

املنهج اال�ستثماري
طرح فر�ص ا�ستثمارية جذابة حتظى باهتمام جمتمع اال�ستثمار الدويل وتتميز بتحجيم املخاطر
الت�شغيلية وال�سيا�سية واملالية

تذخر �أ�سواق القارة الأفريقية بالفر�ص اال�ستثمارية الواعدة ،غري �أنها مازالت تفتقر
�إىل املوارد الر�أ�سمالية الالزمة لتوظيف هذه الفر�ص نتيجة االرتفاع الن�سبي يف خماطر
اال�ستثمار ،وهو ما �أدى �إىل �ضعف �إقبال امل�ؤ�س�سات املالية واال�ستثمارية الكربى حول
العامل على امل�شاركة يف تنمية القارة ال�سمراء.
وقد جنحت �شركة القلعة يف تطوير منوذج ا�ستثماري مرن يتيح لل�شركة �ضخ مليارات
الدوالرات من اال�ستثمارات الر�أ�سمالية يف جمموعة من القطاعات مبختل بلدان القارة
الأفريقية .كما �أن هذا النموذج ميكن �شركة القلعة من هيكلة العمليات ال�ضخمة واملعقدة
مع حتجيم املخاطر املختلفة ،من �أجل طرح الفر�ص الواعدة التي حتظى باهتمام جمتمع
اال�ستثمار الدويل وخا�صة م�ؤ�س�سات التمويل التنموية ووكاالت ائتمان ال�صادرات.
ت�شمل مراحل املنهج اال�ستثماري:
 .1حتجيم خماطر اال�ستثمار :من خالل �ضخ ا�ستثمارات ر�أ�سمالية من املوارد
الذاتية لل�شركة ،مما ي�ؤكد على التزام ال�شركة بتنمية اال�ستثمار ومينح �إ�شارة
طم�أنة للجهات الداعمة (للجهات التمويلية) ،ف�ض ً
ال عن �إظهار مدى جاذبية
الفر�صة اال�ستثمارية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك يجب توفري درا�سة وافية حول
اجلدوى اال�ستثمارية للم�شروع باالعتماد على �أف�ضل املهند�سني املعماريني
واال�ست�شاريني وامل�ست�شارين القانونيني� ،إىل جانب ت�أ�سي�س مراكز التقييم يف
املجتمعات املحيطة بامل�شروع لدرا�سة الأثر البيئي واالجتماعي.
 .2احل�صول على دعم اجلهات التمويلية� :شهدت الفرتة الأخري �إقبال م�ؤ�س�سات
التمويل التنموية ووكاالت ائتمان ال�صادرات على دعم م�شروعات البنية

الأ�سا�سية ال�ضخمة ذات املردود االقت�صادي والبيئي واالجتماعي ،كما �أن
اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية م�ستعدة لدعم امل�شروعات التي ت�ساهم يف دفع
عجلة التنمية االقت�صادية وتعزيز اال�ستقرار ،يف �ضوء توافر الفر�صة اجلذابة
وال�شريك اال�ستثماري القوي.
 .3توظيف وتدريب �أف�ضل الكوادر املوهوبة :عرب اتفاقيات التعاون الدويل وتبادل
املعارف واخلربات باعتبارهم من العوامل الرئي�سية لنجاح �أي م�شروع.

تنفيذ برنامج �إعادة الت�أهيل والتطوير
جنحت �شركة القلعة يف جذب متويل بقيمة  299مليون دوالر �أمريكي على الرغم من ا�ستمرار
موجة الأزمات املالية حول العامل والتداعيات االقت�صادية التي �صاحبت مرحلة الربيع العربي

قامت �شركة القلعة بتدبري  299مليون دوالر لتنفيذ خطة �إعادة هيكلة وتطوير �شركة ريفت
فايل ،وي�شمل ذلك �ضخ ا�ستثمارات ر�أ�سمالية بقيمة  104مليون دوالر ل�صالح �شركة �أفريكا ريل
وايز (التي تقوم بتمويل ريفت فايل)� ،إىل جانب حزمة قرو�ض �أولية بقيمة  164مليون دوالر
و 31مليون دوالر مت احل�صول عليها من بنك جنوب �أفريقيا  Standard Bankلتمويل �شراء
القاطرات والعربات اجلديدة.
بد�أت �شركة القلعة منذ �أربع �سنوات تنفيذ برنامج �إعادة الت�أهيل بالتن�سيق مع الإدارة
التنفيذية ل�شركة ريفت فايل وكذلك ال�شركاء املحليني بامل�شروع .و�أثمر ذلك عن عدة
م�ستجدات �أبرزها:
 .1زيادة �سرعة �أن�شطة النقل بن�سبة .%30
 .2اال�ستثمار يف �أحدث تقنيات ت�شغيل خطوط ال�سكك احلديدية.
�	.3إحالل البنية الأ�سا�سية خلطوط النقل.
 .4زيادة الطاقة اال�ستيعابية عرب م�ضاعفة �أ�سطول القاطرات و�شراء ما ي�صل �إىل 500
عربة �سكك حديدية جديدة.
 .5تنمية مهارات الت�شغيل والإدارة بني فريق العاملني بال�شركة الذي يبلغ 2000
موظف.
 .6جتديد الأجزاء املتهالكة بخط ال�سكك احلديدية الذي يربط بني مومبا�سا ونريوبي
يف كينيا.
�	.7إعادة ت�شييد املمرات واملجاري ال�سفلية املتهدمة بني ترورو وكامباال يف �أوغندا.
�	.8إعادة ت�أهيل وافتتاح اخلط املمتد بطول  500كم بني تورورو وباكوا�ش يف �شمال
�أوغندا بعد توقف دام قرابة  20عامًا.
 .9توظيف تقنيات التحكم عرب القمر ال�صناعي و�أنظمة الر�صد املبا�شر بجميع
القطارات مما �أدى �إىل ت�سريع حركة القطارات بني نريوبي وميناء مومبا�سا مبعدل
� 6ساعات.
 .10حتديث املعدات والأجهزة ،مثل منظمات الثقل والتوازن ومعدات تثبيت الق�ضبان
على روابط ال�سكك احلديد ومعدات املناولة ،من �أجل ميكنة عمليات ال�صيانة
وتعظيم معايري الأمان مع خف�ض معدالت احلوادث.

تعتز شركة سكك حديد ريفت فالي
بفوزها بالجائزة التقديرية المرموقة IOSH
 International Railway Group Awardلعام
 2015من الهيئة الدولية للصحة والسالمة
المهنية ،تقديرً ا لجهود وخطوات الشركة
على مدار السنوات الماضية نحو تبني
المعايير واالشتراطات الدولية المحددة
بتشريع الصحة والسالمة المهنية ()OSHA
والصادر عام .2007

تعمل �شركة �سكك حديد ريف فايل
على ت�سهيل حركة التجارة بني بلدان
�شرق �أفريقيا

اجلهات الداعمة للم�شروع

جنحت �شركة القلعة يف توفري ا�ستثمارات ر�أ�سمالية وقرو�ض بقيمة  299مليون دوالر �أمريكي
لدعم م�شروع �سكك حديد ريفت فايل عرب التعاون مع �أبرز م�ؤ�س�سات التمويل التنموية و�أكرب
الكيانات اال�ستثمارية حول العامل
حزمة قرو�ض بقيمة  164مليون دوالر �أمريكي:
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ا�ستثمارات ر�أ�سمالية بقيمة  104مليون دوالر �أمريكي:
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ﺧﻄﻮط ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

البنك الإفريقي للتنمية
البنك الأملاين للتنمية KfW Entwicklungsbank
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
امل�ؤ�س�سة الهولندية للتمويل والتنمية FMO
بنك كينيا Equity Bank
�صندوق The ICF Debt Pool
م�ؤ�س�سة اال�ستثمار البلجيكية BIO

ﻣﺎﺑﺎﻧﺪا

ﻛﻴﺪاﺗﻮ

3.8

10

ﺗﻮﻧﺪوﻣﺎ

ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ

11.5
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حقائق �أ�سا�سية عن �سكك حديد ريفت فايل
املقر الرئي�سي
طاقة النقل (طن /كم �سنوي):
املعدل ال�سنوي خلدمة نقل الركاب:
عدد املوظفني:
طول خط ال�سكك احلديد:
الدول امل�ستفيدة من امل�شروع:
ا�ستثمارات �شركة القلعة:
ح�صة �شركة القلعة من امل�شروع:

نريوبي ،كينيا
 1.45مليار طن /كم
�أكرث من  6مليون راكب
2050
/ 2352كم
كينيا و�أوغندا
فرباير 2010
%85

12.3
23.4

�شركة �أفريكا ريل وايز
 �صندوق �أفريقيا و�أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
( )ALACالتابع مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية
امل�ؤ�س�سة الهولندية للتنمية FMO
م�ؤ�س�سة اال�ستثمار الأملانية DEG
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
 م�ؤ�س�سة اال�ستثمار  - FISEAاململوكة للوكالة الفرن�سية
للتنمية "بروباركو"

نفخر باال�شرتاك يف واحد من �أهم م�شروعات
ال�سكك احلديد باملنطقة عرب توفري التمويل الالزم لتنفيذ
امل�شروع وتكوين �شراكة طويلة الأجل مع �شركة القلعة
وامل�ساهمني احلاليني يف امل�شروع
يفون باكوم ،رئي�س قطاع اال�ستثمار املبا�شر
بامل�ؤ�س�سة الهولندية للتنمية FMO

�شركة �أفريكا ريل وايز

متثل �شركة �سكك حديد ريفت فايل �أبرز ا�ستثمارات
�شركة القلعة يف قطاع النقل ب�أ�سواق القارة
الأفريقية .ومتتلك �شركة ريفت فايل امتيا ًزا ح�صر ًيا مدته  25عا ًما لإدارة
�شبكة ال�سكك احلديدية يف كينيا و�أوغندا التي تربط بني ميناء مومبا�سا
على املحيط الهندي بكينيا والعا�صمة الأوغندية كامباال بطول  2.352كم،
وذلك مروراً باملناطق الداخلية يف كل من كينيا و�أوغندا .وقد قامت �شركة
القلعة منذ يناير  2012بتنفيذ برنامج �إعادة الت�أهيل والتطوير بتكلفة
ا�ستثمارية  299مليون دوالر بالتن�سيق مع الإدارة التنفيذية وكذلك ال�شركاء
املحليني بامل�شروع ،و�أثمر ذلك عن اال�ستثمار يف �أحدث تقنيات ت�شغيل خطوط
ال�سكك احلديدية مع �إحالل البنية الأ�سا�سية خلطوط النقل وزيادة الطاقة
اال�ستيعابية ،ف�ض ً
ال عن تنمية مهارات الت�شغيل والإدارة بني فريق العاملني
بال�شركة الذي يبلغ حوايل  2000موظف .وبالإ�ضافة �إىل ذلك جنحت ال�شركة
يف ت�شغيل القطارات يف مواعيدها املحددة لأول مرة منذ عقود مع تقلي�ص
الوقت الالزم لنقل الب�ضائع بني ميناء مومبا�سا بكينيا والعا�صمة الأوغندية
كامباال ب�أكرث من الن�صف .وقامت ال�شركة كذلك بتجديد وترميم �أكرث من
ن�صف �أ�سطول عربات ال�سكك احلديدية و�شراء  20قاطرة جديدة �إىل جانب
�شراء مئات من عربات ال�سكك احلديدية.

�شركة القلعة

�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 .املزيد من املعلومات على املوقع
الإليكرتوينqalaaholdings.com :

�أفريكا ريل وايز هي �إحدى ال�شركات اال�ستثمارية التابعة ل�شركة القلعة

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 :

م�شروع ريفت فايل يطرح منوذج متكامل لال�ستثمار
الطموح ويهدف �إىل حتقيق الكفاءة االقت�صادية والتنمية
والتطوير يف ذات الوقت
هوجو بو�سمنز ،الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة اال�ستثمار البلجيكية BIO

�شركة القلعة تبهرنا بقدرتها على تنفيذ عمليات
التمويل ال�ضخمة واملعقدة للم�شروعات الأفريقية
واكيم �شوماخر ،رئي�س ق�سم التمويل

مب�ؤ�س�سة اال�ستثمار الأملانية DEG

�شركة رائدة يف ا�ستثمارات
ال�صناعة والبنية الأ�سا�سية
مب�صر و�أفريقيا

ق�صة جناح:

كيف تبني
�شبكة �سكك حديد
متميزة؟

