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نظرة عامة على شركة القلعة

 في أي مجال تعمل شركة القلعة وأين تستثمر؟•

 

 هل تستثمر شركة القلعة أموالها فقط؟•

 

 ما هو العائد علي شركة القلعة من استثمار رؤوس أموال الغير؟•

 

 كيف تسجل شركة القلعة اإليرادات؟•

 

 كيف تدير شركة القلعة تلك االستثمارات؟•

 



تقسيم االستثمارات الرئيسية لشركة القلعة



 (مليون دوالر أمريكي) 2010ملخص استثمارات شركة القلعة خالل العام المالي 



 تأثير األحداث السياسية األخيرة على شركة القلعة واستثماراتها

تداعيات األحداث األخيرة التي شهدتها مصر وعدد من دول منطقة الشرق األوسط وشمال  امتدت

وقد قامت إدارة . أفريقيا لتطرح تحديات جديدة في مواجهة المؤسسات بمختلف األحجام والمجاالت

أكدت فيه سالمة جميع الموظفين  2011فبراير  3شركة القلعة بعقد اجتماع هاتفي مع المساهمين في 

 .بالشركة وكافة استثماراتها المصرية واإلقليمية أثناء تلك األحداث

  

وأكدت اإلدارة أن جميع أصول واستثمارات الشركة لم تطلها عمليات التخريب التي شهدتها الفترة 

الماضية باستثناء خسائر مادية بسيطة في أحد منافذ البيع الخاصة بشركة مزارع دينا حيث طالت أيادي 

المخربين واجهته وبعض معداته خالل فترة االنفالت األمني مما أدى إلى حدوث تلفيات بلغت قيمتها 

 .  آالف جم 10

  

وقد تابعت إدارة الشركة وكبار الموظفين تطور األحداث منذ بدايتها في القاهرة وقامت بعقد 

االجتماعات اليومية لمناقشة تأثير األحداث وتحديد خطط الحد من تداعياتها على أنشطة واستثمارات 

 .شركة القلعة

 



 سبل مواجهة األحداث

وقد حددت اإلدارة أولويات البرنامج . قامت إدارة شركة القلعة بتفعيل برنامج لمواجهة األحداث في ضوء التداعيات االقتصادية التي ستشهدها الفترة القادمة

 :كالتالي

  

خالل الفترة القادمة حيث تسعى الشركة إلى مواصلة تعزيز إدارة رأس المال العامل  مراجعة الخطط االستثمارية على مستوى شركات واستثمارات القلعة•

مشروعات جديدة وانتهت من تنفيذ برامج إعادة الهيكلة المالية واإلدارية في أحد  7وقد قامت شركة القلعة بتشغيل . والعودة للعمل بسياسة خفض المصروفات

 .مشروع وشركة فرعية 102شركة قابضة تتحكم في  19المشروعات التي كانت تسجل خسائر في السابق، وبذلك ترتفع محفظة القلعة لتشمل 

 

ستقتصر العمليات التوسعية على تلك التي بدأت بالفعل وتم و. 2011إحجام الشركة عن تنفيذ عمليات االستحواذ وتأسيس أية مشروعات جديدة خالل عام •

وستواصل إدارة الشركة متابعة الفرص االستثمارية الجذابة التي تطرح . تأمين مصادر التمويل لها وغيرها من المشروعات المتوقع أن تدر األرباح سريعا  

 .نفسها خالل الفترة القادمة علما  بأن ذلك لن يكون من أولويات الشركة حتى تتحسن بيئة االستثمار وتوفير فرص التمويل الجديدة

 

يأتي ذلك في ضوء خطط اإلدارة إلرجاء عمليات التخارج ونظرتها  المتحفظة تجاه أنشطة جذب رؤوس األموال . خفض المصروفات والحفاظ على السيولة•

فضال  عن خفض %( 37إلى % 5يتراوح من )وبناء عليه قامت شركة القلعة بخفض مزايا اإلدارة العليا وترحيل جزء من رواتب الموظفين . الجديدة

 . مصروفات السفر واالتصاالت والدعاية واإلعالن

 

قد تُقبل على تنفيذ صفقات التخارج من حصص محدودة في  إال أنهاإرجاء كافة عمليات التخارج في الفترة القادمة ترى إدارة الشركة أنه من األفضل أن يتم •

 .ةقلعاستثماراتها إذا حصلت على عرض مناسب يحقق العوائد للشركاء المحدودين وحملة األسهم فضال  عن ضخ استثمارات جديدة في مشروعات شركة ال

 

رالي إنيرجي والشركة الوطنية للبترول، حيث تواصل هذه / من استثمارها في الشركة الوطنية إلنتاج الزيت  موقف متحفظترى شركة القلعة ضرورة اتخاذ •

وعلى الرغم من أن ذلك غير مرتبط باألزمة االقتصادية التي تشهدها مصر حاليا ، قررت اإلدارة خفض قيمة . االستثمارات تسجيل أداء دون التوقعات األولية

حيث تواجه عقبات فنية تعوق األنشطة اإلنتاجية من االحتياطيات الجذابة التي % )100رالي إنيرجي بنسبة / استثمارها في الشركة الوطنية إلنتاج الزيت 

 (.نظرا  الستثماراتها في الشركة الوطنية إلنتاج الزيت% )50والشركة الوطنية للبترول بنسبة ( تملكها

 



 التأثير على المدى القصير

كحال كافة الشركات واألنشطة التجارية في  –تراجع المبيعات وانخفاض النشاط نظرا  لتوقف العمل على مستوى القلعة وكافة استثماراتها لمدة عشرة أيام •

 .بسبب تفاقم األوضاع األمنية وانقطاع وسائل االتصاالت –مصر 

 

الفترة التي في شهدت بعض مشروعات القلعة إضرابات عمالية وتم التعامل مع كافة المطالب علما  بأن ذلك أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة هيكل التكاليف •

جم شهريا  مما ترتب عليه انحسار هذه المطالب في اعتماد  1,200وتشير اإلدارة إلى أن أقل أجر يتقاضاه العمال بمشروعات القلعة يبلغ . تلت الثورة

 .العالوات االستثنائية على عكس األنشطة التجارية والصناعية األخرى بالدولة التي شهدت اعتصامات تطالب برفع الرواتب واألجور

 

تجة من عملية لناتأجيل تنفيذ الطرح العام األولي ألسهم شركة طاقة عربية مما يترتب عليه تأجيل المشروعات المقرر تنفيذها باستخدام العوائد المالية ا•

 .الطرح

 

وقد دخلت . 2011دوالر أمريكي لمشروع الشركة المصرية للتكرير والذي كان من المقرر تنفيذه في نهاية يناير مليار  1,1تأجيل اإلغالق المالي بقيمة •

مليار دوالر أمريكي، ولكن حتمت الظروف  2,6اإلدارة في محادثات مكثفة مع الهيئات المقرضة والضامنة للتأكيد على استمرار حزمة القروض بقيمة 

 .تأجيل اإلغالق المالي للمشروع على الرغم من حصوله على تأييد الحكومة الحالية وتأكيد مشاركة بعض الهيئات الحكومية فيه

 

مليون دوالر أمريكي  140علما  بأن اإلغالق األول حقق إجمالي  2012إلى عام  Africaو MENAتأجيل اإلغالق الثاني لصناديق االستثمار المشترك •

وقد اشترك عدد من أهم المؤسسات . 2011واإلغالق األخير في الربع األخير من عام  2011وكان من المقرر تنفيذ اإلغالق الثاني في الربع األول من عام 

الهولندية للتنمية ووكالة  FMOاالستثمارية العالمية في تنفيذ اإلغالق األول لهذه الصناديق منها مؤسسة التمويل الدولية والبنك اإلفريقي للتنمية ومنظمة 

وستواصل الشركة توظيف رؤوس األموال المتاحة . األلمانية للتمويل وبنك االستثمار األوروبي DEGبروباركو الفرنسية للتمويل والتنمية ومؤسسة 

مليون دوالر  500مع العمل على تنفيذ اإلغالق األخير بقيمة  –والتي تعد أول صناديق استثمار مستقلة تابعة للشركة  –لالستثمار في هذه الصناديق تدريجيا 

 .أمريكي

 



 التأثير على المدى المتوسط

، ويشمل ذلك (PNAV)صافي االستثمارات الرئيسية في شركات المجموعة تنعكس بوضوح في ملخص  متحفظة متوسطة األجل  نظرة انتهجت شركة القلعة

 :التالي

 

قد يجذب  2012-2011على الرغم من أن ظهور الفرص االستثمارية الجديدة خالل الفترة  2012تراجع أنشطة جذب رؤوس األموال الجديدة حتى عام •

الحركات  دادوكاالت التمويل التنموية إلى نفس االستثمارات التي تهيمن على محفظة القلعة، ولكن يبقى التخوف من المخاطر السياسية في المنطقة وامت

 .االحتجاجية إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي أهم العوامل المؤدية إلى تعطيل التدفقات الرأسمالية الجديدة إلى أسواق المنطقة

 

 .نظرا  إلحجام البنوك عن توفير التمويل المخصص للتوسعات وعمليات االستحواذ والمشروعات الجديدة تراجع أنشطة اإلقراض•

 

نظرا  لتداعيات التباطؤ االقتصادي الناتج عن ارتفاع  –وقد يشمل ذلك عدة أسواق أخرى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  –تراجع قطاع اإلنشاء المصري •

وتتوقع اإلدارة أن يظهر تأثير هذا التباطؤ في حركة المبيعات المحلية التي تسجلها بعض شركات القلعة وخاصة مجموعة أسيك القابضة . األسعار العالمية للسلع

 .ومشروع ديزاينبوليس مول التابع لشركة بنيان ومصنع سفنكس للزجاج المسطح التابع لشركة جالس وركس

  

وذلك مع مواصلة دعم هذه السلع في العديد من األسواق ومنها السوق  –على امتداد استثمارات شركة القلعة  ارتفاع الطلب على السلع األساسية والغذائية•

 .دينالمصري وهو ما تستفيد منه مشروعات القلعة كشركة وفرة ومجموعة جذور والشركة الوطنية للبترول ومجموعة أسيك القابضة وشركة أسكوم للتع

  

بالعمالت األجنبية ومنها مجموعة أسيك القابضة وشركات أسيك لألسمنت وأسكوم للتعدين  سيفيد الشركات التي تحقق اإليراداتتراجع قيمة الجنيه المصري •

 .وأفريكا ريل وايز وجالس وركس باإلضافة إلى استثمارات القلعة في قطاع البترول

  

 –وذلك نظرا  لتراجع الجنيه المصري حتى نهاية العام  – ارتفاع أداء األنشطة التصديرية مقارنة بالشركات العاملة على خدمة السوق المحلي في مصر•

جدير بالذكر أن هذه الشركات تواجه تحديات أخرى تشمل احتدام المنافسة . ومنها شركات المتحدة للمسابك وجالس وركس وأسكوم للتعدين ومجموعة جذور

 .العالمية للدخول إلى األسواق الجديدة وتراجع توقعات النمو في أسواق التصدير بمنطقة مجلس التعاون الخليجي

  

 .ومنها شركة نايل لوجيستيكس وشركة طاقة عربية وشركة توازن ترشيد دعم الطاقة سيفيد بعض استثمارات القلعة•

 



 نظرة مستقبلية طويلة األجل

تجدد شركة القلعة ثقتها في أن نشر الديمقراطية والشفافية في المنطقة سيعمل على دعم االستقرار 

 .وتسريع وتيرة النمو االقتصادي في األسواق اإلقليمية

 



(الهندسة واإلنشاء واألسمنت)مجموعة أسيك القابضة 

 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة % 48.5

 تاريخ اإلستثمار 2004ديسمبر 

إعادة هيكلة أصول متعثرة وتأسيس مشروعات 

 جديدة
 نوع اإلستثمار

تعد مجموعة أسيك القابضة إحدى الشركات الرائدة في مجاالت األسمنت والهندسة واإلنشاء و تمتد عملياتها في أغلب •

 .أسواق منطقة الشرق األوسط وأفريقيا

عاما  في مجاالت متنوعة تشمل تصميم وهندسة وإنشاء  30تتمتع مجموعة أسيك القابضة بخبرة ترجع إلى أكثر من •

 .المصانع وخدمات اإلدارة الفنية والتحكم اآللي

تضم مجموعة أسيك القابضة تحت مظلتها شركة أسيك لألسمنت، وهي إحدى الشركات الرائدة في صناعة األسمنت •

بالعديد من األسواق الرئيسية في منطقة الشرق  2015مليون طن أسمنت سنويا  بحلول عام  10وتسعى إلنتاج أكثر من 

 .األوسط وشمال أفريقيا ومنها أسواق مصر والسودان والجزائر

تقدم مجموعة أسيك القابضة خدمات المقاوالت المتكاملة وغيرها من خدمات اإلدارة الفنية والبيئية عبر باقي شركات •

 .وهي شركات أسيك للهندسة، وشركة إيزاكو، وشركة أرسكو، وشركة أسيك للتحكم اآللي، وشركة أسنبرو –المجموعة 

بدء تشغيل مصنع أسمنت التكامل، وهو أحدث مصانع األسمنت وأكثرها تطورا  في السوق السوداني  2010شهد عام •

ألف طن من الكلنكر واألسمنت منذ بدء  500الواعد ويقوم بتوفير احتياجات السوق المحلي حيث قام بإنتاج أكثر من 

 .التشغيل في شهر أغسطس



(تم التشغيل -مصر )مصنع أسيك للخرسانة الجاهزة 



(تم التشغيل -مصر )قنا شركة مصر لألسمنت 



(تم التشغيل -مصر )شركة أرسكو 



 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس اإلدارة| السيد هشام جبر 
 بعد عمله بقطاعات اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لفترة امتدت  2006انضم ألسيك القابضة في أبريل

 إلى نحو عشر سنوات في منصب العضو المنتدب بشركة النيل لالتصاالت

 عمل لمدة خمسة عشر عاماً بأقسام األنظمة الهندسية والمبيعات والتسويق بشركةIBM Egypt 

 

 المدير المالي وعضو مجلس اإلدارة| السيدة لبنى الدسوقي 
 بعد عملها بمنصب المدير المالي لشركة كوكاكوال مصر للتعبئة  2006انضمت ألسيك القابضة في يونيو

 Pricewaterhouseعقب عملها مع شركة 

 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة أسيك لألسمنت| السيد جورجيو بودو 

 قادماً من  2008انضم ألسيك لألسمنت في مايوItalcementi وCiments Frainçais  ، حيث كان

 مديراً مالياً ومسئوالً عن أنشطة الدمج واإلستحواذ بالشركة

خبرة واسعة بمجال التمويل مع منظمات رائدة مثل فيات وبنك إيطاليا 

 

 

مجموعة أسيك القابضة



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة % 39.2

 تاريخ اإلستثمار (2006إنفصلت في ديسمبر ) 2004ديسمبر 

 نوع اإلستثمار دمج وتأسيس مشروعات جديدة

(الجيولوجيا والتعدين)شركة أسيك للتعدين أسكوم 

للجيولوجيا والتعدين في إعداد الدراسات الجيولوجية وإدارة عمليات المحاجر لصالح الشركات  أسكومتتخصص شركة •

 .بالمنطقة األسمنتالعاملة في صناعة 

كذلك بممارسة أنشطة استكشاف وإنتاج المعادن الصناعية والمعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس عبر  أسكوموتقوم شركة •

 .المملوكة لها بالكامل ميتالز بريشيوس أسكومشركة 

الكالسيوم والصوف  كاربناتفي عملياتها بقطاع المعادن الصناعية حيث تقوم حاليا  بإنتاج مادة  أسكوموقد توسعت شركة •

 .الزجاجي والصوف الصخري العازل

متابعة فرص االستثمار الجذابة في أسواق المنطقة حيث تمتد عملياتها الحالية لتشمل أسواق مصر  أسكومتواصل شركة •

 .واثيوبيا والسودان وسوريا والجزائر واإلمارات العربية المتحدة

في أنحاء المنطقة حيث تقوم الشركة بإنتاج ما يصل  األسمنتالمرتبة األولى في مجال خدمات صناعة  أسكومتحتل شركة •

 .بالسوق المصري األسمنتمن المواد الخام التي تدخل في صناعة % 65إلى 

 



(تم التشغيل -مصر )مصنع كربونات الكالسيوم 



(تم التشغيل -مصر )مصنع كربونات الكالسيوم 



 الرئيس التنفيذي| السيد فايز جريس 
 أكثر من ثمانية وعشرين عاماً من الخبرة بصناعة الجيولوجيا والتعدين 

قاد تحول أسكوم من شركة أبحاث إلى الشركة الرائدة في المنطقة في مجال التعدين والخدمات التعدينية 

 

 المدير المالي| السيد أمير كيرلس 
أكثر من عشر سنوات من الخبرة بمجال التمويل 

عمل مع شركة أسكوم لمدة ثالث سنوات 

 

 الرئيس التنفيذي بشركة أسكوم للكربونات والصناعات الكيماوية| السيد بول ودوارد 
أكثر من عشرين عاماً من الخبرة بقطاع المعادن الصناعية والكيماويات 

 

 الرئيس التنفيذي بشركة أسكوم للمعادن الثمينة| السيد كين كرايتون 
 أكثر من ثالثة وعشرين عاماً من الخبرة من خالل عمله بمجال الهندسة التعدينية، منها اثني عشر عاماً أمضاها كرايتون

 باألسواق الناشئة

شركة أسيك للتعدين أسكوم



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة % 30.3

 تاريخ اإلستثمار 2006سبتمبر 

 نوع اإلستثمار تأسيس مشروعات جديدة

(النقل النهري والدعم اللوجيستي)شركة نايل لوجيستيكس 

والشركة الوطنية إلدارة الموانئ  ،نايل كارجوتشمل شركة  تضم شركة نايل لوجيستيكس تحت مظلتها أربع شركات•

تتكامل أنشطة هذه الشركات لتقديم مجموعة فريدة و. وشركة أسطول للنقل البري ،وشركة كير مارين السودانية ،النهرية

من خدمات النقل والشحن للعمالء العاملين بالقطاع الزراعي والصناعي في مصر والسودان، فضالً عن طرح خدمات 

 .  الشركة بشكل غير مباشر في أسواق أوغندا واثيوبيا وكينيا

وحدة  100المتعاقد على بنائه ويضم  سطولاألاستلمت شركة نايل كارجو خالل شهر أغسطس أول بارجتين نهريتين من •

وقامت الشركة كذلك باستالم بارجتين . نقل نهري صديقة للبيئة وبتصميمات خاصة تناسب الطبيعة المالحية لنهر النيل

وحدة نقل نهري، وذلك بينما  35إلى الشركة ليرتفع عدد البارجات العاملة في أسطول  2011إضافيتين في مارس 

 .2011خالل عام وحدة جديدة  17وتتوقع الشركة استالم 

الربع في ( متر مربع 27,500)القاهرة الكبرى بأعلنت الشركة الوطنية إلدارة الموانئ النهرية عن تشغيل ميناء طناش •

مركز إلى ميناء ، وتخطط لتحويل اللتوفير حزمة من خدمات نقل وشحن البضائع والحاويات 2010األول من عام 

لخدمات الدعم اللوجيستي عند ضمه إلى مجموعة الموانئ النهرية التي تعمل الشركة على تطويرها بطول المجرى 

 .سكندرية إلى صعيد مصر وخاصة محافظات بني سويف والمنيا وأسوانالمالحي لنهر النيل من مدينة األ

لمدة خمس ومليون طن من القمح سنويا على امتداد نهر النيل  2عند بدء عقدها لنقل حوالي خالل عام الشركة أعلنت •

 .سنوات لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين



(تم التشغيل -مصر )موانئ نهرية 



(تم التشغيل -مصر )بارجات النقل النهري 



 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل| السيد اللواء ماجد فرج 
 (2008 – 2004)شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس 

 2004تولى مراكز قيادية بوزارة الدفاع حتى عام 

 

 العضو المنتدب لشركة نايل كارجو والشركة الوطنية إلدارة الموانئ النهرية| السيد مايكل باور 
 (2008 – 2007)شغل منصب رئيس قطاع تطوير األعمال بمجموعة هاتشيسون بورتس بأوروبا 

 (2007 – 2000)شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس عمليات الشركة بالمكسيك 

 

 رئيس العمليات بالشركة الوطنية إلدارة الموانئ النهرية| السيد محمد مشهور 
 رئيس قطاع الهندسة بشركة األسكندرية الدولية للحاوياتAICT / Hutchison 

خبرة واسعة في صناعة األسمنت من خالل عمله مع شركات سيميكس والفارج 

 

 المدير المالي لشركات نايل كارجو والوطنية إلدارة الموانئ النهرية| السيد أشرف علي 
 شغل منصب الرئيس المالي لشركة أجيليتي، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات الدعم 

 (2005 – 2004)اللوجيستي 

 عاماً من العمل بالعديد من القطاعات واألنشطة بمصر ومجلس التعاون الخليجي منها  17خبير مالي بارز ألكثر من

 الدعم اللوجيستي والعقارات والسلع االستهالكية سريعة الدوران

 عمل بالعديد من المنظمات اإلقليمية والعالمية مثل منظمة األمم المتحدة ومنظمةArthur Andersen 

 

 

شركة نايل لوجيستيكس



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة % 20

 تاريخ اإلستثمار 2009ديسمبر 

 نوع اإلستثمار استحواذ

(النقل والدعم اللوجيستي)شركة أفريكا ريل وايز 

من أسهم رأسمال شركة سكك حديد ريفت فالي والتي تمتلك امتيازا حصريا % 51تمتلك أفريكا ريل وايز حصة نسبتها •

كم الذي يربط بين ميناء مومباسا على المحيط الهندي بكينيا  2,352عاماً إلدارة خط السكة الحديدية بطول  21لمدة 

 .والعاصمة األوغندية مدينة كامباال مروراً بالمناطق الداخلية في كل من كينيا وأوغندا

أوضحت الدراسات أن تكاليف النقل في منطقة شرق أفريقيا تعد من أعلى األسعار في العالم، حيث تصل أسعار النقل بين •

دوالر للطن عن كل كيلومتر وذلك بسبب االعتماد الكبير على النقل البري بالشاحنات فضالً عن  0.13أوغندا وكينيا إلى 

 . من أسواق النقل بشرق أفريقيا% 10ضعف تشغيل شبكات السكك الحديدية مما تسبب في انحسار نصيبها إلى أقل من 

على وضع وتفعيل خطة استثمار إستراتيجية تشمل برنامج  2010عملت شركة القلعة وشركة ريفت فالي خالل عام •

مليون دوالر أمريكي إلعادة تأهيل البنية التحتية لخط السكة الحديدية والعربات  287التوسعات الرأسمالية بقيمة 

وتخطط القلعة لتعزيز فريق اإلدارة بشركة ريفت فالي، كما قامت بالتعاقد مع شركة أمريكا التينا . المستخدمة في تشغيله

 .لتقديم االستشارات فيما يخص تطوير أنظمة وأنشطة ريفت فالي لتتماشى مع أحدث المعايير العالمية (ALL)لوجيستيكا 

عن تسجيل تقدم ملحوظ حيث نجحت في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات النقل  2011أعلنت شركة ريفت فالي في أبريل •

والحد من وقوع الحوادث كما قامت برفع حجم البضائع المنقولة وزيادة سرعة تنفيذ العمليات، وجاء ذلك بعد مرور ستة 

أشهر فقط على انضمام عناصر اإلدارة الجديدة وبالتوازي مع إعالن إدارة الشركة عن التوسع في أنشطة نقل الركاب 

 .وتفعيل برنامج تسعير تنافسي يعكس ارتفاع أسعار البترول العالمية وتأثيرها على مختلف األنشطة التجارية والصناعية

 



(تم التشغيل -كينيا واوغندا )شركة سكك حديد ريفت فالي 



(تم التشغيل -كينيا واوغندا )شركة سكك حديد ريفت فالي 



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة 20%

 تاريخ اإلستثمار 2007سبتمبر 

 نوع اإلستثمار دمج

(الزراعة والصناعات الغذائية)مجموعة جذور 

مجموعة جذور هي إحدى المجموعات اإلقليمية العاملة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتركز على ثالثة أنشطة •

 .رئيسية هي اإلنتاج الزراعي وصناعة األلبان والسلع االستهالكية سريعة الدوران

تضم محفظة استثمارات مجموعة جذور في مصر عدداً من الشركات اإلقليمية الرائدة منها شركة دينا لالستثمارات •

، وشركات الرشيدي الميزان، وإنجوي، والعجيزي الدولية، ومامز فوودز، باإلضافة إلى شركة (مزارع دينا)الزراعية 

 .المشرف السودانية والتي تمتلك مصانع إلنتاج الحالوة والبسكويت ومضرباً إلنتاج الدقيق من محاصيل القمح

وتوسعت في إنتاج  ،حيث قامت بافتتاح مصنع الحليب المبستر 2010شهدت مزارع دينا العديد من التطورات خالل عام •

ً ألف كوب  35يومياً إلى كوب فقط  300الزبادي من  شبكة منافذ البيع لتضم ستة فروع في التوسع قامت الشركة بو. حاليا

 .2012فرع خالل عام  12في أنحاء القاهرة الكبرى تسعى إلى زيادتها إلى 

في قطاع الحالوة % 60في مركز رائد حيث وصلت حصصها السوقية إلى  2010اختتمت شركة الرشيدي الميزان عام •

في قطاع الطحينة، وهذا باإلضافة إلى المركز الثاني في سوق المربى في مصر بعد مرور عام واحد % 80الطحينية و

 .فقط على افتتاح مصنعها الجديد

ونجحت في تعزيز  2010خالل عام % 25من زيادة اإليرادات بنسبة ( إنجوي)تمكنت شركة النيل للصناعات الغذائية •

 .مستويات الربحية في إشارة إلى نجاح برنامج إعادة الهيكلة الذي تنفذه بها شركة القلعة



(تم التشغيل -مصر " )منافذ بيع التجزئة"مزارع دينا 



(تم التشغيل -مصر " )منافذ بيع التجزئة"مزارع دينا 



(تم التشغيل -مصر )شركة الرشيدي الميزان 



(تم التشغيل -مصر )شركة إنجوي 



 رئيس مجلس إدارة مجموعة جذور| السيد محمد الرشيدي   

 في الهندسة اإللكترونية من جامعة القاهرة البكالريوسحاصل على شهادة 

 1999اكتسب خبرة واسعة من خالل عمله مع شركة الرشيدي الميزان حتى أصبح الرئيس التنفيذي بالشركة في عام ،

عبر شغل منصب العضو  فوودزكما تولى قيادة المشروع المشترك الذي دخلته شركة الرشيدي الميزان مع شركة بست 

 المنتدب 

 تولى قيادة أول صفقات االستحواذ لصالح اإلدارة بمصر، وهي شراء شركة الرشيدي الميزان من شركةUnilever 

 فوودزلشركة بست  Unileverعقب صفقة شراء   

 

 الرئيس التنفيذي لمجموعة جذور| السيد حاتم نوير  

 بدأ حياته المهنية بالعمل مع شركةP&G  حيث شغل العديد من المناصب اإلدارية بقطاعات المبيعات  1987عام

 .والتسويق

 ،يتمتع بخبرة واسعة من خالل عمله بالعديد من الشركات متعددة الجنسيات ومنها شركات كوكاكوال إنترناشونال

 Bongrain SAو

 
 المدير المالي لمجموعة جذور|  عفيةالسيد هاني  

 بكبرى الشركات العالمية  اإلستراتيجيعاماً من العمل بمجاالت التمويل والمحاسبة والتخطيط  17يتمتع بخبرة ترجع إلى

 Kraft Foodsو Shellومنها شركة 

مجموعة جذور



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة 37.5%

 تاريخ اإلستثمار 2007سبتمبر 

 نوع اإلستثمار دمج

(الزراعة والصناعات الغذائية)شركة وفرة 

 500شركة وفرة هي إحدى شركات القلعة العاملة في القطاع الزراعي الواعد بالسودان، وتمتلك عقود انتفاع ألكثر من •

ألف فدان بجنوب  250)، وشركة كونكورد (ألف فدان بشمال السودان 254)ألف فدان من خالل شركاتها التابعة، سابينا 

 (.السودان

أعلنت و، 2010تمكنت سابينا من تجهيز أراض على مساحة ألفي فدان وزراعتها بمحصول القمح بحلول نهاية عام •

عن حصاد أول محصول قمح وقيامها ببيع المحصول وفقاً للسعر السوقي الذي يتجاوز األسعار  2011الشركة في أبريل 

 %.30و 25العالمية بمعدل يتراوح بين 

آالف فدان وذلك بحلول موسم األمطار في  4تقوم شركة كونكورد حالياً باالستعداد لزراعة محصول الذرة على مساحة •

 .وعلماً بأن الشركة توجيه اإلنتاج من هذه األراضي لتغطية الطلب في السوق المحلي 2011منتصف عام 

السودان، حيث المتكاملة في تحويل األراضي التي تتحكم بها إلى أضخم المشروعات الزراعية وفرة إلى تسعى شركة •

تخطط لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل النقدية ومنها األرز والذرة ونبات عباد الشمس ومختلف الحبوب 

 .والبقوليات



(تم التشغيل)شركة سابينا 



(تم التشغيل)شركة سابينا 



 العضو المنتدب بشركة سياك| السيد بيتر شورز 
يتمتع شورز بخبرة عالمية بالمجال الزراعي من خالل عمله السابق بالسودان وبوتسوانا 

وقام بإدارة عمليات التطوير بأحد مشروعات الري التابعة للقطاع الخاص بوالية النيل األزرق بالسودان 

  

 الرئيس التنفيذي بشركة سابينا| كيم باكيرالسيد 
 أستراليا بتخصص زراعة رقع عاماً من الخبرة بالمجال الزراعي من خالل عمله خمسة وثالثون أكثر من

 فدان  50,000زراعية واسعة تزيد عن 

 

 

 

شركة وفرة



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة % 15

 تاريخ اإلستثمار 2005ديسمبر 

 نوع اإلستثمار دمج

(البترول والغاز الطبيعي)الشركة الوطنية للبترول 

، 2006استحوذت قامت الشركة الوطنية للبترول على أسهم شركة بيتزيد إلدارة المشروعات واالستثمارات في عام •

في خليج السويس، إلى جانب حصة المقاول ( حقول جاما وخليج شقير)وتمتلك حالياً حقوق تشغيل امتياز شقير البحري 

 .  وامتياز شمال المغارة بسيناء( بتصديق من مجلس الشعب المصري)في امتيازين إضافيين هما وشرق خير 

.  كيلومتر مربع في خليج السويس وشمال سيناء 3670تغطي االمتيازات تمتلكها الشركة الوطنية للبترول حالياً نحو •

وتلتزم الشركة بالموازنة بين أصول االستكشاف وأصول اإلنتاج التابعة لها ومنها امتياز جنوب أبو زنيمة، والذي يشمل 

وذلك بهدف الحد من مخاطر التشغيل التي قد تتعرض لها  –ويعد من األصول المنتجة تحت التطوير  –حقل مذهل 

 .األنشطة االستكشافية بالشركة

 

 تخفيض قيمة استثمار القلعة

 

من قيمة استثماراتها في الشركة الوطنية للبترول على الرغم من أن عمليات الشركة تسير % 50قامت شركة القلعة بتخفيض 

وفقاً للخطط وبدون عقبات فنية ويرجع ذلك إلى امتالك الشركة الوطنية للبترول حصة من أسهم رأسمال الشركة الوطنية 

رالي إنيرجي والتي تواجه بعض المشكالت الفنية التي تحول دون قدرة الشركة على االستفادة من / إلنتاج الزيت 

 .االحتياطيات الجذابة التي تملكها

 

 



(تم التشغيل -مصر )الشركة الوطنية للبترول 



(تم التشغيل -مصر )الشركة الوطنية للبترول 



 رئيس مجلس اإلدارة| السيد صالح حافظ 
أكثر من ثالثين عاماً من الخبرة بصناعة البترول والغاز الطبيعي 

 كان نائباً لرئيس الشركة المصرية العامة للبترول ورئيس جهاز شئون البيئة 

 

 الرئيس التنفيذي | السيد محمد فريد 
 الشرق األوسط وجنوب اسيا، حيث كان مسئوالً عن  –كان مدير التمويل اإلقليمي بشركة بريتيش بتروليام

 7مليون برميل بترول مكافئ يومياً بقيمة سنوية تبلغ  270أنشطة االستكشاف واإلنتاج في ستة دول لنحو 

 مليار دوالر أمريكي

 

 المدير المالي| السيد مصطفى سري 
أكثر من أربعين عاماً من الخبرة بمجاالت المحاسبة وإدارة الشركات 

خبرة تشمل مجاالت متعددة منها صناعات البترول والغاز الطبيعي وتكنولوجيا المعلومات 

 

 مدير العمليات| السيد ريتشارد ماتكوسكي 
 أكثر من سبعة وعشرين عاماً من الخبرة بعمليات حقول البترول من خالل عمله مع شركاتApache 

Egypt وGUPCO  

عمل مع شركات قارون للبترول، وأموكو في مصر والمملكة المتحدة وكندا 

الشركة الوطنية للبترول



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة 10.4%

 تاريخ اإلستثمار 2007سبتمبر 

 نوع اإلستثمار دمج

حيث تمتلك  2007استحوذت الشركة الوطنية إلنتاج الزيت على كامل أسهم رأسمال شركة رالي إنيرجي الكندية في عام •

من حقوق التشغيل في حقل عسران النفطي وهو من أهم حقول الزيت على الشاطئ الغربي لخليج % 100األخيرة حصة 

 .في امتياز سافد كوه للغاز الطبيعي في إقليم البنجاب بباكستان% 30السويس في مصر، وحصة 

نجحت اإلدارة الجديدة للشركة الوطنية إلنتاج الزيت في زيادة احتياطيات الشركة إلى ثالثة أضعاف وسجلت استكشافات •

 (.مليار برميل زيت وفقاً ألحدث تقديرات 2.5حوالي )الزيت الجديدة وقامت بضمها إلى قاعدة أصول الشركة 

واجهت خطط الشركة لتطوير اإلنتاج من حقل عسران بعض العقبات الفنية مقارنة بالخطط والتقديرات األولية التي •

 .وضعتها الشركة فيما يتعلق بمستوى الديون ورأس المال وقت االستحواذ على رالي إنيرجي

 

 تخفيض قيمة استثمار القلعة

 

رالي إنيرجي بغض / من قيمة استثمارها في الشركة الوطنية إلنتاج الزيت % 100قررت شركة القلعة أن تقوم بتخفيض 

.  التحفظ، وذلك نظراً للتحديات التي تواجه الشركة الوطنية إلنتاج الزيت فيما يتعلق بإدارة مستويات الديون التي تكبدتها

رالي إنيرجي إذا توصلت الشركة إلى اتفاق / وستقوم شركة القلعة بإعادة النظر في تقييم الشركة الوطنية إلنتاج الزيت 

 .إلدارة مستويات الديون الحالية ونجحت في تسجيل التطورات التشغيلية المطلوبة

(إنتاج الزيت الثقيل)رالي إنيرجي / الشركة الوطنية إلنتاج الزيت 



(تم التشغيل -مصر )رالي إنيرجي / الشركة الوطنية إلنتاج الزيت 



(تم التشغيل -مصر )رالي إنيرجي / الشركة الوطنية إلنتاج الزيت 



 الرئيس التنفيذي| السيد محمد فريد 
 الشرق األوسط وجنوب اسيا، حيث كان مسئوالً عن  –كان مدير التمويل اإلقليمي بشركة بريتيش بتروليام

 7مليون برميل بترول مكافئ يومياً بقيمة سنوية تبلغ  270أنشطة االستكشاف واإلنتاج في ستة دول لنحو 

 مليار دوالر أمريكي

 

 مدير العمليات| السيد ريكاردو كوينتانا 
 كان مديراً للعمليات بشركةRepsol (المشروع الفارسي للغاز الطبيعي المسال) وعمل بشركة أبوظبي لتسييل ،

 Petroleos De Venezuela (PDVSA)، وشركة (ADGAS)الغاز الطبيعي 

  

رالي إنيرجي/ الشركة الوطنية إلنتاج الزيت 



 

 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة % 15

 تاريخ اإلستثمار 2008يونيو 

 نوع اإلستثمار استحواذ

(البترول والغاز الطبيعي)شركة وادي النيل للبترول المحدودة 

شركة وادي النيل للبترول المحدودة هي إحدى شركات القلعة العاملة في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي •

بعد ( 11ومربع  9ومربع  Aمربع )في السودان، وتمارس حاليا  عمليات االستكشاف في ثالثة من أهم االمتيازات السودانية 

 .كم مربع 263,718في االمتيازات الثالثة التي تغطي مساحة  2008حصولها على حقوق المشاركة في يونيو 

في محيط حوضي مليط والمجلد في جنوب السودان، والتي تعد من أهم أحواض العالم الغنية ( Aمربع )يقع امتياز •

 .  بالهدروكربونات وتحتوي على معظم حقول البترول المكتشفة في السودان

وقامت الشركة . في الجزء الشمالي من البالد، وهو الجزء الذي لم يتم استكشافه بعد( 11مربع )و( 9مربع )وتقع امتيازات •

وفي . تشمل حوض الخرطوم عبر استخدام تقنيات الجاذبية والتشكيالت الزلزالية 9بتحديد ستة أحواض محتملة في مربع 

 .9كم جنوب شرق مربع  100الواقع على بعد  8قامت الشركة باكتشاف مصدر جديد للغاز الطبيعي في مربع  2009عام 

من حصة % 30أعلنت شركة وادي النيل للبترول المحدودة عن توقيع اتفاقية تشغيل لنسبة  2011وخالل شهر أبريل •

 .11ومربع  9المشاركة التي تملكها في امتيازات مربع 



(تم التشغيل)شركة وادي النيل للبترول المحدودة 



(تم التشغيل)شركة وادي النيل للبترول المحدودة 



شركة وادي النيل للبترول المحدودة

 (شركة مشتركة مع شركة وادي النيل للبترول المحدودة)رئيس شركة سوداباك | السيد عوض محمد 
كان نائباً لرئيس شركة النيل األبيض للبترول وشركة بترودار 

يتمتع بخبرة واسعة بالصناعة من خالل عمله في شركةADCO   فى إمارة أبوظبي، و من خالل عمله فى شركة

Chevron  تنقل إلي الواليات المتحدة األمريكية، والمملكة المتحدة، ويوغوسالفيا، وأنجوال, فى السودان 

 

 مدير االستكشاف| السيد عبد المعطي سعودي 
 يتمتع بخبرة واسعة تزيد عن ثالثة وثالثين عاماً في مجال البحث والتنقيب عن البترول في مناطق عديدة من العالم من

، IPR Group، وDevon Energy، و PENNZOIL  Energy ، وAMOCOخالل عمله في شركات 

  NVPL، وRally Energyو

 عمل مديرا لالستكشاف في شركاتRally Energy الكندية، وNPCو ، IPRاالمريكية 

 عمل نائبا لمدير االستكشاف في شركاتPENNZOIL Energyو ،Devon Energy  االمريكية 

 

 مدير العمليات|  السيد عالء شحاته
عمل مديراً لعمليات الحفر بشركة سنتوريون للبترول في مصر 

 اكتسب خبرة واسعة من خالل عمله مع شركاتZADCO Petroleumو ،QGPC ،وغريب للبترول ،

 في مصر وأبوظبي وقطر GUPCO، وHughes Christensenو

 



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة % 13.1

 تاريخ اإلستثمار 2007يونيو 

 نوع اإلستثمار تأسيس مشروعات جديدة

(تكرير البترول)الشركة المصرية للتكرير 

مليار  3.7تقوم الشركة المصرية للتكرير ببناء معمل تكرير متطور في منطقة القاهرة الكبرى تبلغ تكلفته االستثمارية •

مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية المكررة منها أكثر من  4وسيقوم المعمل الجديد بإنتاج أكثر من . دوالر أمريكي

 .وهو األنقى من نوعه في العالم V –مليون طن من وقود الديزل يورو  2

 .  عاماً باألسعار العالمية 25سيتم بيع إنتاج المعمل إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء لمدة •

حصلت الشركة على كافة الموافقات التنظيمية والبيئية الالزمة للمشروع وقامت بتوقيع عقد مقاوالت متكامل مع تحالف •

 ..Mitsui & Coوشركة  GS Engineering & Constructionيضم شركة 

مليار دوالر أمريكي تضم قروض أولية بقيمة   2.6عن توقيع اتفاقية قروض بقيمة  2010أعلنت الشركة في أغسطس •

مليون دوالر، وشارك في حزمة القروض عدداً من المؤسسات المالية  225مليار دوالر وقروض ثانوية بقيمة  2.35

 .  الرائدة حول العالم

 .وظيفة دائمة مع بدء التشغيل 700آالف فرصة عمل أثناء مراحل اإلنشاء المختلفة وسيخلق  10سيقوم المشروع بتوفير •

ألف طن  93ستقوم الشركة بتحسين اآلثار البيئية لعمليات اإلنتاج الحالية بشركة القاهرة لتكرير البترول عبر منع انبعاث •

سنوياً من مادة الكبريت الضارة، كما ستقوم باالستثمار في تحسين األداء البيئي لشركة القاهرة لتكرير البترول وخاصة 

 .فيما يتعلق بانبعاث الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري



(تحت التنفيذ)الشركة المصرية للتكرير 



 الرئيس التنفيذي| السيد توم توماسون 
 أكثر من ثالثين عاماً من الخبرة بمجال اإلدارة التجارية في مصر والكويت ولندن وباريس والواليات المتحدة

 األمريكية، منها خمسة وعشرين عاماً من العمل مع شركة بكتل

 2007أصبح رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير في نوفمبر 

 

 مدير العمليات| السيد طارق مالك 
أكثر من خمسة وثالثين عاماً من الخبرة بصناعة تكرير البترول 

 قادماً من شركة  2008انضم للشركة المصرية للتكرير في ينايرCITGO،  حيث كان مستشاراً لعمليات

 التكرير

 

 المدير المالي| السيد مصطفى الرملي 
 أكثر من خمسة وعشرين عاماً من الخبرة بصناعة الكيماويات منها عشر سنوات في منصب المدير المالي

 بالشركة المصرية لألسمدة 

الشركة المصرية للتكرير



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة % 34.8

 تاريخ اإلستثمار 2006يونيو 

 نوع اإلستثمار تطوير الصناعات

(توزيع الطاقة)شركة طاقة عربية 

تأسست الشركة لتضم تحت مظلتها مجموعة متكاملة من أنشطة توزيع الطاقة والغاز الطبيعي وتسويق المنتجات •

 .البترولية، ومنذ إنشائها قامت الشركة بالتوسع إلى أسواق اإلمارات العربية المتحدة وقطر والسودان وليبيا

محافظة مصرية، وتقوم الشركة  11يمتلك قطاع الغاز بالشركة تراخيصاً لتوزيع الغاز الطبيعي في أربع امتيازات تخدم •

ً  4.7حالياً بتوزيع ما يقرب من  ألف  315كما انتهى قطاع التشييد من توصيل . مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا

 .ألف وحدة تم ربطها بالشبكة في السابق 750إضافةً إلى  2010وحدة سكنية بشبكة الغاز الطبيعي في مصر خالل 

عن تشغيل محطة بربر للطاقة الكهربائية وهي مشروع يهدف إلى  2010أعلنت طاقة عربية في الربع الثاني من عام •

مصنع األسمنت الجديد التابع لشركة أسيك لألسمنت وتبلغ طاقته  –تأمين احتياجات الطاقة بمصنع أسمنت التكامل 

ً  1.6اإلنتاجية   .  مليون طن سنويا

حصلت الشركة على توكيل حصري لتوزيع منتجات كاسترول في مصر ومن ثم توسعت عملياتها لتشمل تسويق وتوزيع •

ليرتفع إجمالي عدد المحطات التي تمتلكها  2010المنتجات البترولية، وقامت بافتتاح محطات البترول الجديدة خالل عام 

محطة تم تشغيلها في مختلف المحافظات المصرية وعلى رأسها البحيرة، وأسيوط، والشرقية، وكفر  14الشركة إلى 

 .الشيخ، واإلسماعيلية

 

 



(تم التشغيل -مصر )أنشطة الغاز الطبيعي 



(تم التشغيل -مصر )أنشطة تسويق المنتجات البترولية 

This is TAQA 

Marketing Oil 

Products 



 العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية| السيد خالد أبوبكر 

 أربع وعشرون عاماً من الخبرة منها اثني عشر عاماً بقطاع الطاقة الحكومي وشركةGENCOحتى انضم لطاقة عربية منذ تأسيسها ، 

 مليار دوالر أمريكي 4تولى إدارة مشروعات بقطاع الطاقة تبلغ قيمتها 
 

 المدير المالي| السيد خالد الببالوي 

 اثنان وعشرون عاماً من الخبرة من خالل العمل بالعديد من الشركات متعددة الجنسيات في الشرق األوسط وأوروبا منهاP&G وPepsiCo 

 قبل انضمامه لشركة طاقة عربية كان مديراً للتخطيط بشركةPepsiCo شمال أفريقيا 
 

 المدير التنفيذي لإلستراتيجية واإلستثمار| السيدة باكينام كفافي 

خمسة عشر عاماً من الخبرة بمجال اإلستثمار 

 كانت نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية اإلكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، ثم المدير العام لإلستراتيجية واإلستثمار بشركةGENCO 
 

 العضو المنتدب بقطاع الطاقة| السيد الدكتور مجدي صالح  

 تسع وعشرون عاماً من الخبرة بمجال الخدمات الفنية للمؤسسات الوطنية والدولية ومنها مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي للتنمية

 ، وغيرها(USAID)والتعمير، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

ادكتوراه في الهندسة من جامعة والية كولورادو األمريكية 
 

 العضو المنتدب بقطاع الغاز الطبيعي| السيد أحمد دكروري  

  ثالث وعشرون عاماً من الخبرة من خالل عمله بشركةShell International في مصر وعمان والمملكة المتحدة 

 كان نائباً للرئيس والعضو المنتدب بشركة 2006قبل انضمامه لطاقة عربية في ،Shell Gas  في مصر 
 

 العضو المنتدب بقطاع تسويق البترول| السيد محمد نافع  

 أربع وعشرون عاماً من الخبرة بمجال تسويق المنتجات البترولية من خالل عمله مع شركةExxonMobil  في مصر 

 كان رئيساً ومديراً لعمليات تسويق منتجات الوقود بشركةMobil Oil  بالمغرب 

شركة طاقة عربية



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة 27.3%

 تاريخ اإلستثمار 2007مارس 

 نوع اإلستثمار تأسيس مشروعات جديدة

(توزيع الطاقة)شركة مشرق للبترول 

ألف متر مربع في موقع  210على عقد انتفاع لقطعة أرض تبلغ مساحتها  2007حصلت شركة مشرق للبترول في عام •

إستراتيجي بشرق بورسعيد على مقربة من مدخل قناة السويس، وعملت منذ ذلك الحين على تطوير األرض لتصبح أحد 

 .المراكز المصرية الكبرى لتخزين المنتجات البترولية

حصلت شركة مشرق للبترول على التصاريح الالزمة للتشغيل من هيئة ميناء بورسعيد وأكملت معظم أعمال البنية •

األساسية لبدء المشروع، ومنها أعمال التجريف، وحماية الشاطئ وتسوية الموقع، باإلضافة إلى األعمال الهندسية 

وتصميم مستودعات البترول، وأعمال الهندسة البحرية، وتعمل الشركة في الوقت الحالي على تأمين حزم التمويل الالزمة 

 .من أجل بدء عمليات اإلنشاء في المشروع

فاألرض . ستعمل شركة مشرق للبترول على رفع قدرة مصر لالستفادة من الحجم الهائل لحركة المرور في قناة السويس•

التي حصلت عليها الشركة تقع على مسافة قريبة من مرفأ الحاويات الخاص بشركة ميرسك مما سيتيح للشركة تقديم 

خدماتها للسفن أثناء عملية تحميل وتفريغ البضائع منها، ويشمل ذلك تزويد قوافل السفن التي تنتظر للمرور في قناة 

 .السويس بالوقود والخدمات األخرى التي تحتاجها أثناء انتظارها

 .شركة مشرق للبترول هي أول مشروع من نوعه في جمهورية مصر العربية•



(تحت التنفيذ -مصر )شركة مشرق للبترول 



(تحت التنفيذ -مصر )شركة مشرق للبترول 



 عضو باللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة| السيد الدكتور تامر أبوبكر 
عمل لمدة ستة وثالثين عاماً مع شركات البترول والغاز الطبيعي الحكومية 

 

شركة مشرق للبترول



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة % 21

 تاريخ اإلستثمار 2007سبتمبر 

 نوع اإلستثمار تطوير الصناعات وتأسيس مشروعات جديدة

(صناعة الزجاج)شركة جالس وركس 

وتمتلك الشركة حالياً حصة . تعد جالس وركس إحدى شركات القلعة العاملة في صناعة الزجاج بالشرق األوسط وأفريقيا•

من أسهم رأسمال شركة سفنكس % 51، وحصة (م.م.ش)من أسهم رأسمال شركة مصر لصناعة الزجاج % 33نسبتها 

 .مليار جم 1.1للزجاج والتي تمتلك مصنع جديد إلنتاج الزجاج المسطح في مصر بقيمة استثمارية تبلغ 

ألف طن  36من  2011ألف طن سنوياً في عام  104نجحت شركة مصر لصناعة الزجاج في رفع قدرتها اإلنتاجية إلى •

بفضل الفريق اإلداري القوي الذي تحظى به الشركة إلى جانب التحسينات التشغيلية األخيرة  2004فقط في عام 

 .واالستثمارات التي قامت بها الشركة لرفع مستوى ومعايير اإلنتاج

ويهدف المصنع، الذي يقع . 2010قامت شركة سفنكس للزجاج بتشغيل مصنع الزجاج المسطح الجديد خالل شهر أبريل •

طن يومياً، إلى تلبية الطلب في السوق  600ألف مربع في مدينة السادات، وتصل طاقته اإلنتاجية إلى  220على مساحة 

 .المحلي والتوسع في أسواق التصدير الجذابة مستفيداً من مميزات صناعة الزجاج في السوق المصري

، 2011ألسواق التصدير خالل عام % 30للسوق المحلي و% 70تسعى شركة سفنكس للزجاج إلى توجيه إنتاجها بواقع •

، علماً بأن الشركة تستهدف 2012ألسواق التصدير في عام % 60للسوق المحلي و% 40على أن يتحول ذلك إلى 

األسواق الجديدة في أفريقيا وأمريكا الالتينية مع السعي للتوسع في األسواق األوروبية على الرغم من أن هذه األسواق 

 .يهيمن عليها اإلنتاج المحلي والواردات الصينية



(تم التشغيل -مصر )مصنع سفنكس للزجاج المسطح 

Float glass 



(تم التشغيل -مصر )شركة مصر لصناعة الزجاج 



 الرئيس التنفيذي بشركة مصر لصناعة الزجاج| السيد شريف الزيات 
أكثر من ثمانية عشر عاماً من الخبرة في القطاع الصناعي 

 2002قام بشراء وإعادة هيكلة شركة األهرام للمشروبات قبل بيعها لشركة هاينكين في عام 
 

 المدير المالي بشركة مصر لصناعة الزجاج| السيد محمد عبدالدايم 
 تسعة عشر عاماً من الخبرة بصناعة الزجاج من خالل عمله مع شركات شملتABBو ،Besix ،

 ومجموعة دلة البركة القابضة بالمملكة العربية السعودية
 

 الرئيس التنفيذي بشركة سفنكس للزجاج| السيد محمد خطاب 
 كان مديراً للعمليات التجارية والمناطق بشركة جارديان للصناعات(Gulfguard)  بمدينة الجبيل في

 المملكة العربية السعودية

أحد مؤسسي شركة الزامل للزجاج ويتمتع بأربعة عشر عاماً من الخبرة بمجال تصنيع الزجاج المعماري 
   

 المدير المالي بشركة سفنكس للزجاج| السيد محمد أحمد عبدالباقي 
 اثناعشر عاماً من الخبرة بمجال المراجعة الخارجية من خالل عمله مع العديد من شركات المراجعة العالمية

 KPMGالرائدة وكان آخرها شركة 

 عمل في السابق مع شركة السويدي والشركات التابعة لشركةUnilever  وشركةBASF 

شركة جالس وركس



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة 100%

 تاريخ اإلستثمار 2006سبتمبر 

 نوع اإلستثمار تأسيس مشرعات جديدة

(الخدمات المالية)شركة فاينانس أنليميتد 

تعد فاينانس أنليميتد إحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية ويمتد نطاق عملياتها في مختلف األسواق الناشئة •

مشروع جديد )وتمتلك الشركة حصصاً في ثالث مؤسسات مالية هي شركة تنمية . بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا

، والبنك (بنك استثمار متكامل يقع مقره الرئيسي بالقاهرة)، ومجموعة فاروس المالية القابضة (للتمويل متناهي الصغر

أكبر بنك إسالمي تجاري في السوق السوداني يركز على تعزيز وتنمية األنشطة التجارية بين مصر )السوداني المصري 

ومن خالل حصتها في بنك االستثمار فاروس، تمتلك فاينانس أنليميتد كذلك شركة سفنكس إيجبت وهي إحدى (. والسودان

 .شركات إدارة االستثمار المباشر وتقوم باالستثمار في الشركات الصغيرة العاملة في السوق المصري

ألف عميل ومحفظة قروض تزيد قيمتها عن  65تتمتع شركة تنمية للتمويل متناهي الصغربقاعدة عمالء تضم حوالي •

فرعاً في أنحاء متفرقة بمصر مما يجعل منها أكبر وأسرع شركات التمويل نمواً في  92مليون جم، وتمتلك الشركة  170

 .السوق المصري

.  تتنوع أنشطة فاروس المالية القابضة بين مجاالت تداول األوراق المالية والترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصول•

وتأتي الشركة دائماً بين أكبر عشر شركات لتداول األوراق المالية في السوق المصري، ونجحت مؤخراً في تسجيل 

وتدير مجموعة فاروس أصوالً . المركز الرابع بين نظرائها في السوق المصري ضمن آخر تصنيفات البورصة المصرية

 .تصل قيمتها إلى مليار جم

فروعاً موزعة في أنحاء  8يأتي البنك السوداني المصري بين أكبر البنوك التجارية في السوق السوداني حيث يمتلك •

مليون جنيه  350مليون جنيه سوداني وقاعدة ودائع تبلغ قيمتها  130السودان، ويتمتع بمحفظة قروض تبلغ قيمتها 

 %.  40إلى أكثر من  (CAR)سوداني، بينما تصل نسبة كفاية رأس المال بالبنك 



(تم التشغيل -مصر )تنمية 



(تم التشغيل -مصر )شركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية 



 الرئيس التنفيذي|  السيد عمرو سيف

 
 يأتي بخبرة استثمارية تزيد عن عشرة أعوام من خالل عمله ببنك جي بي مورجان بلندن كمدير لصناديق

استثمار لمنطقة الشرق األوسط و أوروبا الناشئة وعدد من المحافظ المالية التابعة لمؤسسات دولية سيادية 

Sovereign Wealth Funds . 

 في سيتي بنك و شركة التجاري الدولي لإلستثمار  1994بدأ حياته العملية بالقاهرة عامCIIC  قبل بدء عمله

 .اإلستثماري الدولي بلندن

 و حاصل على ماجيستير في إدارة األعمال  1989تخرج من كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية عامMBA 

 .1993من جامعة بتسبرج في الواليات المتحدة األمريكية عام 

 

شركة فاينانس أنليميتد



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة % 32.1

 تاريخ اإلستثمار 2007أغسطس 

 نوع اإلستثمار تأسيس مشروعات جديدة

(العقارات المتخصصة)شركة بنيان للتنمية والتجارة 

على إنشاء بنيان العقارات المتخصصة، وتعمل قطاع في إحدى شركات القلعة لالستثمار بنيان للتنمية والتجارة هي شركة •

 .  أرقى مركز تجاري لألثاث المنزلي والديكور تحت اسم ديزاينبوليسوتشغيل 

أول مول تجاري من نوعه متخصص في األثاث والديكور  –قامت شركة بنيان للتنمية والتجارة بافتتاح ديزاينبوليس مول •

عالمة تجارية رائدة محلياً  300وتنوي الشركة أن تجعل من ديزاينبوليس مقراً لـ. والتصميم في الشرق األوسط وأفريقيا

 .ألف متر مربع 55وعالمياً حيث تبلغ مساحته التأجيرية المتاحة حالياً 

عالمة تجارية مميزة مما دفع اإلدارة إلى توقيع اتفاقية للحصول  80ديزاينبوليس مول قرابة من اجتذبت المرحلة األولى •

 .  على مساحة أراض إضافية لتنفيذ المرحلة الثانية وزيادة المساحة التأجيرية

تم االتفاق على إرجاء خطط التوسع بشركة بنيان في ضوء التوقعات بتباطؤ قطاع اإلنشاء المصري وكنتيجة لتأجيل •

 .الراهنةاالقتصادية في الفترة مواعيد التسليم بالمشروعات العقارية السكنية التي يستهدفها المول نظراً لصعوبة األوضاع 

 

 



(تم التشغيل -مصر )ديزانبوليس مول المالية 



(تم التشغيل -مصر )ديزانبوليس مول المالية 



 العضو المنتدب| السيد نادر لحظي 
 قبل انضمامه لشركة بنيان، كان الشريك المؤسس ومدير العمليات بشركةDelicious Inc،  وهي الشركة

 األم لسلسة كافيهات سيالنترو

 أكثر من عشرين عاماً من الخبرة بمجال التجزئة من خالل عمله مع عدد من الشركات والعالمات التجارية

 الرائدة في العالم

شركة بنيان للتنمية والتجارة



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة % 33.3

 تاريخ اإلستثمار 2009نوفمبر 

 نوع اإلستثمار دمج

(تدوير المخلفات الزراعية والصلبة)شركة توازن 

الصلبة، حيث وستثمار في قطاع تدوير المخلفات الزراعية القلعة بتأسيس توازن لتصبح شركتها التابعة لالشركة قامت •

ستثمارات الضخمة وحسن الحظت أن القطاع يحتاج إلى التطوير الشامل بكافة أنحاء المنطقة، فهو يفتقر إلى وجود اال

 .القطاعى إدارة المخلفات مما يقدم فرصاً هائلة للتوسع الجغرافي وتغطية الطلب غير المستوفى عل

، ومجموعة األنشطة الهندسية (إيكارو)توازن تحت مظلتها الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة شركة تضم •

تتمتع بتواجد دولي من خالل عملياتها والصلبة بمصر، و، وهي شركات رائدة في قطاع تدوير المخلفات الزراعية (إنتاج)

 .والمملكة العربية السعودية وليبيا وسوريا والسودان ماليزياسلطنة عمان وب

طن من المخلفات  1500تدوير  هاعملياتوتشمل الصلبة، ووالزراعية المدنية في تدوير المخلفات  (إيكارو)تخصص ت•

وتمتلك شركة إيكارو عقوداً . إنتاج األسمدة وفرز المواد القابلة إلعادة التصنيعو ،منطقة جنوب القاهرةبالمدنية يومياً 

  .طن من المخلفات الزراعية 525,506لجمع وتدوير 

وتقوم  ،أنظمة إدارة المخلفات الصلبةوبناء هي شركة متخصصة في تصميم ف (إنتاج)أما مجموعة األنشطة الهندسية •

باستيراد جزءاً من ُمدخالت هذه األنظمة من الشركات العالمية الرائدة بينما يتم تصميم وتصنيع الجزء اآلخر محلياً في 

 .مصر



(تم التشغيل -مصر )شركة توازن 



(تم التشغيل -مصر )شركة توازن 



 رئيس مجلس إدارة شركتي إيكارو وإنتاج| السيد الدكتور أحمد جابر 
 أكثر من خمسة وعشرين عاماً من الخبرة بالصناعة من خالل عمله بمجال اإلستشارات البيئية والتخطيط

 وإدارة المشروعات

 

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركتي | السيد الدكتور هشام عمر شريف 

 إيكارو وإنتاج 
 تولى مشروعات متعددة وقدم اإلستشارات ألكثر من ستين بلدية بمصر وليبيا وعمان وسوريا وكينيا وماليزيا

 من بين بلدان أخرى

ُمحاضر في الهندسة الكيماوية بجامعة المنيا 

شركة توازن



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة % 30

 تاريخ اإلستثمار 2008إنفصلت عن أسيك القابضة في 

 نوع اإلستثمار دمج

(المسبوكات المعدنية)الشركة المتحدة للمسابك 

وتصل طاقتها اإلنتاجية الشركة المتحدة للمسابك هي إحدى الشركات التابعة للقلعة في قطاع المعادن والمسبوكات، •

 .ألف طن سنوياً من المعادن المسبوكة 54المجمعة إلى 

 وتتخصص الشركة المتحدة للمسابك في تصنيع مستلزمات الطحن والمسبوكات لمجموعة كاملة من التطبيقات الصناعية •

 .ومسبوكات السيارات فائقة األداء

، وشركة اإلسكندرية لمسبوكات السيارات %(91حصة نسبتها )شركة العامرية : تضم أصول الشركة المتحدة للمسابك•

 %(  100)، ومصنع المتحدة للمسابك %(100)

%  100من إجمالي إنتاجها الحالي إلى أسواق التصدير، ويشمل ذلك % 60تقوم الشركة المتحدة للمسابك بتوجيه أكثر •

 .2011من إنتاج شركة اإلسكندرية لمسبوكات السيارات، مما يرفع توقعات النمو والربحية بالشركة خالل عام 

الشركة المتحدة للمسابك بإجراء تعديل جذري بالهيكل اإلداري لشركة اإلسكندرية لمسبوكات السيارات خالل قامت •

مما ساهم في تحسين عمليات الشركة خالل األربعة أشهر التالية النضمام اإلدارة الجديدة نتيجة لرفع  2010أغسطس 

 . الكفاءة التشغيلية والحد من توقف عمليات اإلنتاج بمصنع الشركة وخفض المصروفات بشكل عام



(تم التشغيل -مصر )الشركة المتحدة للمسابك 



(تم التشغيل -مصر )الشركة المتحدة للمسابك 



وشركة   لشركة المتحدة للمسابك الرئيس التنفيذي| السيدة المهندسة سلوى عبدالفتاح 

 للمسابكاالسكندرية 
أكثر من أربعين عاماً من الخبرة بمجاالت التعدين واستخراج المعادن وصناعات السيراميك 

كانت مديراً لالستثمار بالمجموعة السويسرية 

 

لشركة  الرئيس التنفيذيو لشركة المتحدة للمسابك المدير المالي| السيد مداني ُحزين 

  للمسابكالعامرية 
 أكثر من عشرين عاماً من الخبرة بمجاالت التمويل من خالل عمله مع شركة أوراسكوم تيليكوم، ومجموعة

 شركات بهجت، ومجموعة شركات الخرافي وغيرها

الشركة المتحدة للمسابك



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة 100%

 تاريخ اإلستثمار 2007أبريل 

 نوع اإلستثمار دمج

(النشر واإلعالم)شركة تنوير 

ركة تنوير هي إحدى الشركات التابعة للقلعة في مجال النشر واإلعالم، وتضم تحت مظلتها شركات رائدة مثل دار ش•

 .الشروق للنشر، ومكتبة الديوان، وجريدة المال

تتعامل دار الشروق مع كبار الكتاب والمفكرين الحاصلين على الجوائز المختلفة والذين تحقق أعمالهم معدالت بيع عالية، •

وتتمتع بحق حصري لنشر أعمال نجيب محفوظ وأحمد زويل في العالم العربي، كما تمتلك ترخيصاً لطبع ونشر كتب 

 ،أوكسفورد التعليمية، وتضم تسعة منافذ للبيع، وذراع لإلنتاج التليفزيوني، وقامت مؤخراً بإطالق جريدة الشروق الجديد

 .البروز بين أشهر مصادر األخبار في مصرتمكنت من والتي 

إبرام عقود المشاركة مع عبر للتوسع  يسعوتواصل الالقاهرة واألسكندرية، أنحاء في لها فرعاً  8وتمتلك مكتبة الديوان •

وتمتلك مكتبة ديوان أيضاً حقوق التوزيع . الكتّاب والناشرين والعديد من المراكز الثقافية على المستوى المحلي واإلقليمي

 .لموزعين المحليينعدد من الخمس عالمات موسيقية دولية، وحقوق توزيع اإلسطوانات الموسيقية ل

ً  شركة تنوير جريدة المالمحفظة استثمارات وتضم • م التغطية الشاملة ألسواق المال يتقدفي ، وهي جريدة متخصصة أيضا

 .في مصر والمنطقة والبنوك المحلية وعدداً من األنشطة الصناعية والتجارية



(تم التشغيل -مصر )مكتبة ديوان 



(تم التشغيل -مصر )دار الشروق 



 الرئيس التنفيذي| السيد أحمد خالد 
خبرة واسعة بمجاالت اإلدارة والتمويل 

خبرة بصناعات تشمل الترفيه والتصنيع والتوزيع واإلنشاء والعقارات 

شركة تنوير



 معلومات أساسية

 ملكية شركة القلعة 13%

 تاريخ اإلستثمار 2005مايو 

 نوع اإلستثمار دمج وإستحواذ

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخاصة مصر والتي ال منطقة بأنحاء  الشركات المتوسطةتقوم جراندفيو باالستثمار في •

المتفق عليه  من رأسمالها% 110ستثمار اونجحت جراندفيو حتى اآلن في . مليون دوالر أمريكي 25يزيد رأسمالها عن 

 .مليون دوالر أمريكي 95يبلغ علماً بأن رأس المال الدفوع بالشركة 

ومنها الطباعة، والتعبئة، ومواد البناء، والخدمات البترولية،  الضخمةالعديد من القطاعات في ستثمارات جراندفيو تتنوع ا•

 .والمنسوجات، والكابالت الكهربائية، وقطاع المطاعم والضيافة

والدراية التي تتمتع بها القلعة  ةإدارة كافة أموال جراندفيو لالستفادة من الخبرب التابعة للقلعةشركة سفنكس إيچيبت تقوم •

 .مختلف الصناعاتبفي العمليات األكبر حجماً  تهاستثمارامن خالل 

وتحتفظ سفنكس إيچيبت بعالقات عمل وثيقة مع شركاتها التابعة، حيث تقدم لها المساعدات في خدمات الهندسة المالية، •

 .وإعادة التخطيط اإلستراتيجي، وإستراتيجيات اإلستثمار والتخارج

ستثمارات جراندفيو ارتفاعاً ملحوظاً في القيم مقابل القلعة بصورة دورية الشركة أظهرت التقييمات الداخلية التي تعدها •

في تقديم  تساهمقد منطقة أسواق القتصادي المطرد وسياسات التحرير التي تشهدها النمو االأن ستحواذ، حيث تكلفة اال

 .ستثمار في الشركات المتوسطة والصناعات ذات فرص النمو العاليةفرصاً هائلة لال

(قطاعات متعددة)شركة جراند فيو القابضة لالستثمار 



(تم التشغيل -مصر ) شركة سبانتكس 



(تم التشغيل -مصر )المطاعم والضيافة 



 العضو المنتدب| السيدة ماريان غالي 
خبيرة بمجال إدارة اإلستثمارات المباشرة ومؤسسة شركة سفنكس برايفت إكويتي مانيجمنت إنترناشونال 

 1990مدير صندوق المنح التعليمية التابع للجامعة األمريكية بالقاهرة منذ عام   

 

شركة جراند فيو القابضة لالستثمار


