
ال�شرق  ومنطقة  الأفريقية  القارة  باأ�شواق  الطبيعية  املوارد  وفرة  من  ال�شتفادة  تعظيم  اإىل  القلعة  �شركة  تهدف 
الأ�شمنت،  مل�شانع  املحاجر  اإدارة  ت�شمل  متعددة  جمالت  يف  متكاملة  ا�شتثمارية  منظومة  بناء  عرب  الأو�شط، 
وت�شنيع مواد البناء ال�شديقة للبيئة، وتوفري الطلب املحلي والعاملي على كربونات الكال�شيوم املطابق للموا�شفات 

الدولية، وغريها من اخلامات ال�شناعية ذات القيمة امل�شافة.

ت�شل  بدرجات  املطحون  الكال�شيوم  كربونات  اإنتاج  والكيماويات يف  الكربونات  لت�شنيع  اأ�شكوم  �شركة  تتخ�ش�ص 
املادة  هذه  باأن  علًما  م�شر،  ب�شعيد  اجلريي  احلجر  م�شتودعات  يف  عالية  بجودة  واملتوفرة  النعومة،  �شديد  اإىل 

تدخل ب�شورة اأ�شا�شية يف العديد من التطبيقات ال�شناعية ومنها �شناعة الدهانات والبوليمر والورق.

ومن جانب اآخر، اهتمت اأ�شكوم بر�شد التطورات التي طراأت موؤخًرا على �شوق مواد البناء ال�شديقة للبيئة، حيث 
الطاقة  تر�شيد  ل�شيا�شات  ال�شارم  التطبيق  باأهمية  الوعي  بقوة ملحوظة على خلفية ن�شج  الطلب  ارتفاع  ر�شدت 

ومراعاة البعد البيئي يف اأعمال البناء. 

وعلى هذا الأ�شا�ص، قامت جال�ص روك للمواد العازلة باإن�شاء م�شنع جديد يف �شعيد م�شر – حتت مظلة اأ�شكوم 
املحلي  الطلب  تلبية  اأجل  من  اأمريكي،  دولر  مليون   70 تبلغ  با�شتثمارات   – اجليولوجية  واخلدمات  للتعدين 

والعاملي على مواد عزل ال�شوت واحلرارة ومكافحة احلرائق.

يف  ت�شاهم  حيث  ال�شناعات،  من  بالعديد  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  يف  حمورًيا  دوًرا  العازلة  املواد  هذه  وتلعب 
اأبرز م�شببات ظاهرة الحتبا�ص احلراري  يعد احرتاقه من  الذي  الوقود  ا�شتهالك  وتر�شيد  الطاقة  تقليل فواقد 

املناخي. والتغري 

التعدين

 الإدارة العليا مل�شروعات 
قطاع التعدين

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

اأ�شكوماأ�شكوم: %55
فايز جري�س  - رئي�ص جمل�ص الإدارة والع�شو املنتدب

موؤ�شرات الأداء

3
امتيازات

وال�شودان اإثيوبيا  يف  الذهب  عن  للتنقيب 

7
دول

متثل النت�شار اجلغرايف ل�شركة اأ�شكوم

181.4
األف طن

 مبيعات جال�ص روك
 اأول ت�شعة اأ�شهر  2015

23
مليون طن

 مبيعات ن�شاط اإدارة املحاجر يف م�شر 
اأول ت�شعة اأ�شهر 2015

ين لتعد ا  | جيستي  للو ا عم  لد ا و لنقل  ا  | ية  غذ أل ا  | سمنت  أل ا  | قة  لطا ا

شركة رائدة في استثمارات الصناعة 
والبنية األساسية بمصر وأفريقيا

الطاقة  ا�شتثمارات  يف  رائدة  �شركة  هي   )CCAP.CA امل�شرية  البور�شة  )كود  القلعة  �شركة 
الطاقة،  تت�شمن  ا�شرتاتيجية  قطاعات  على  تركز  حيث  واأفريقيا،  مب�شر  الأ�شا�شية  والبنية 

اللوجي�شتي، والتعدين.  والأ�شمنت، والأغذية، والنقل والدعم 

 qalaaholdings.com :زوروا موقعنا الإلكرتوين

الطاقة

األسمنت

األغذية

التعدين

 النقل والدعم
اللوجيستي

تقوم �شركة جال�س روك للمواد العازلة - اإحدى �شركات اأ�شكوم - بت�شنيع مواد البناء ال�شديقة للبيئة )ال�شوف الزجاجي وال�شوف ال�شخري(



�شركة القلعة | ال�شتثمارات التابعة يف قطاع التعدين

النت�شار اجلغرايف ل�شتثمارات قطاع التعديناأبرز التطورات يف قطاع التعدين

�شركة جال�س روك تبداأ الإنتاج
�شركة جال�ص روك للمواد العازلة – 

اإحدى �شركات اأ�شكوم – تفتتح م�شنع 
ال�شوف الزجاجي وال�شوف ال�شخري 

يف م�شر بطاقة اإنتاجية تبلغ 50 األف 
طن �شنوًيا، �شعًيا للتحول اإىل ال�شركة 

الرائدة يف توريد املواد العازلة لرت�شيد 
بالأ�شواق املحلية  ا�شتهالك الطاقة 

والدولية. والإقليمية 

اأ�شكوم �شمن ال�شركات املختارة 
لتنفيذ املرحلة الأوىل من 
م�شروع تنمية حمور قناة 

ال�شوي�س
اأ�شكوم لتنفيذ اأعمال احلفر  اختيار 
ال�شتثمارية  قيمته  البالغ  بامل�شروع 

60 مليار جنيه م�شري.

�شبتمرب
2012 

اأغ�شط�ص
2014 

دي�شمرب
2006 

اأكتوبر
2009 

تاأ�شي�س اأ�شكوم بري�شيو�س ميتالز 
حتت مظلة �شركة اأ�شكوم

بري�شيو�ص  اأ�شكوم  �شركة  تاأ�ش�شت 
ميتالز لت�شبح كياًنا موحًدا 
التي  ال�شتك�شافية  لالأن�شطة 

ال�شركة. متار�شها 

اأكتوبر
2009 

اأ�شكوم بري�شيو�س ميتالز 
ت�شتحوذ على ح�شة يف 

 GMA شركة� 
اأ�شكوم ت�شتحوذ على ح�شة 

 GMA الأقلية يف �شركة
Resources الربيطانية 

املتخ�ش�شة يف جمال 
ا�شتك�شاف واإنتاج الذهب، من 
اأ�شكوم بري�شيو�ص  خالل �شركة 

ميتالز.

مار�ص
2011 

نوفمرب
2012 

فرباير
2012

موؤ�شرات اإيجابية 
مب�شروعات ا�شتك�شاف 
الذهب يف المتيازات 

الأثيوبية
بري�شيو�ص ميتالز  اأ�شكوم  �شركة 

تتو�شل ملوؤ�شرات اإيجابية يف 
م�شروعات التنقيب عن الذهب 
بامتياز اأ�شو�شا الواقع يف غرب 

اأثيوبيا.

اأ�شكوم لت�شنيع  الكيماويات 
والكربونات  حت�شل على 

متويل جديد
اأ�شكوم لت�شنيع الكيماويات 

والكربونات حت�شل على قر�ص 
بقيمة 7.3 مليون دولر اأمريكي 

من اأجل ت�شريع وترية الإن�شاء 
بخط الإنتاج الثاين مل�شاعغة قدرة 

الطحن بال�شركة.

بدء ت�شغيل خط الإنتاج 
الثاين مب�شنع جال�س روك

�شركة جال�ص روك تفتتح م�شنع 
ال�شوف الزجاجي بطاقة 

اإنتاجية ت�شل اإىل 50 األف طن 
�شنوًيا من اأجل امل�شاهمة يف 

تر�شيد ا�شتهالك الطاقة.

اأغ�شط�ص
2010 

اأ�شكوم بري�شيو�س ميتالز تبداأ 
اأعمال التنقيب يف امتياز دي�س 

مونتني
بري�شيو�ص ميتالز  اأ�شكوم  �شركة 

تبداأ اأعمال احلفر يف امتياز “دي�ص 
مونتني” الواقع على م�شاحة 408 
كم مربع مبنطقة اأ�شو�شا يف غرب 
اأثيوبيا، حيث اأظهرت نتائج حتليل 

العينات الأولية وجود م�شاحات 
النفي�شة  غنية بالذهب واملعادن 

مما يعزز فر�ص حتقيق اكت�شاف 
اقت�شادي هام بهذه المتيازات.

دي�شمرب
2007 

تو�شعات اأ�شكوم منذ اإمتام 
عملية ال�شتحواذ 

اأ�شكوم تتو�شع وت�شم 6 �شركات 
تابعة يف 6 اأ�شواق اإقليمية 

ال�شرق الأو�شط  مبنطقة 
و�شمال اأفريقيا، وذلك يف 

غ�شون 3 �شنوات من تاريخ 
اأ�شيك  ا�شتحواذ جمموعة 

عليها. القاب�شة 

يوليو
2008 

اإمتام �شفقة التخارج 
اجلزئي من �شركة اأ�شكوم

�شركة القلعة تخف�ص ح�شتها يف 
اأ�شكوم من 61.5% اإىل %49.9، 
يف �شفقة التخارج اجلزئي عرب 
�شل�شلة العمليات ال�شوقية، والتي 

بلغت ح�شيلتها النقدية 45 
مليون دولر اأمريكي.

مار�ص
2009 

اأ�شكوم تفتتح م�شنع كربونات 
الكال�شيوم وفقًا لأحدث املعايري 

الدولية
قامت ال�شركة بافتتاح م�شنع كربونات 

الكال�شيوم يف حمافظة املنيا التي حتظى 
باأف�شل م�شتودعات احلجر اجلريي حول 

العامل. تبلغ الطاقة الإنتاجية للم�شنع 180 
األف طن �شنوًيا، وت�شل التكلفة ال�شتثمارية 

للم�شروع 26.81 مليون دولر اأمريكي 
)20 مليون يورو(.

حتويل اأ�شكوم اإىل �شركة 
م�شتقلة

اأ�شكوم للتعدين واخلدمات 
اجليولوجية تنف�شل عن جمموعة 
اأ�شيك القاب�شة، وت�شبح ال�شركة 

ال�شتثمارية التابعة للقلعة يف قطاع 
التعدين، وحتديًدا امل�شروعات 

ال�شتك�شافية  والإنتاجية للمعادن 
الثمينة  واخلامات ال�شناعية.

�شركة اأ�شكوم

�شركة اأ�شكوم )املقيدة يف البور�شة امل�شرية حتت كود ASCM.CA( هي ال�شركة ال�شتثمارية التابعة للقلعة 
اأ�شكوم خلدمات  يف قطاع التعدين وت�شم حتت مظلتها عدًدا من ال�شركات الإقليمية الرائدة مثل �شركة 
اإدارة املحاجر، و�شركة اأ�شكوم لت�شنيع الكيماويات والكربونات، و�شركة اأ�شكوم بري�شيو�ص ميتالز، و�شركة 

جال�ص روك، و�شركة اأ�شكوم ال�شودان.

باأ�شواق  والتعدينية  اجليولوجية  اخلدمات  تقدمي  يف  الرائدة  ال�شتثمارية  ال�شركات  اإحدى  اأ�شكوم  وتعد 
املنطقة، حيث تتخ�ش�ص يف توفري اخلدمات البحثية والتنموية مل�شروعات التعدين، واإنتاج املواد ال�شناعية 
مثل كربونات الكال�شيوم، واملواد العازلة مثل ال�شوف ال�شخري وال�شوف الزجاجي. وحتظى �شركة اأ�شكوم 
بتواجد مبا�شر يف ت�شعة اأ�شواق اإقليمية، ف�شاًل عن ت�شغيل ما يقرب من 1100 موظف مب�شروعاتها املختلفة.

ال�شودان

South
Sudan

 م�شر

العراق

ال�شعودية
عمان

اجلزائر

اإثيوبيا

 اإدارة املحاجر
اأ�شبحت اأ�شكوم اأكرب �شركة متخ�ش�شة يف اإدارة املحاجر مبنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا على مدار العقد املا�شي، حيث تقوم ال�شركة بتوفري اأكرث من 40 مليون طن 

�شنوًيا من املواد اخلام التي حتتاجها �شركات وم�شانع الأ�شمنت، من خالل اأن�شطة اإدارة املحاجر يف م�شر.

 التعدين

جنحت اأ�شكوم يف التحول من اإحدى ال�شركات اخلدمية يف قطاع مواد البناء اإىل �شركة قاب�شة تتحكم بعدد من المتيازات املنتجة لرمال ال�شيليكا وح�شى البناء وغريها من 
املواد اخلام التي تخدم قطاع الإن�شاءات، وذلك �شعًيا للتو�شع على نطاق اأكرب من توريد املواد اخلام اإىل م�شانع الأ�شمنت فقط. وتقوم ال�شركة حالًيا باإدارة عدد من املحاجر 

ال�شغرية يف م�شر اإىل جانب امتالك �شركة متخ�ش�شة يف اإنتاج مواد البناء ب�شوق اجلزائر.

ascom.com.eg

ال�شتثمارات احلالية

اخلامات ال�شناعية 

املعادن الثمينة 

املعادن  واإنتاج  ا�شتك�شاف  جمال  يف  اأ�شكوم  اأن�شطة  لتوحيد  ميتالز  بري�شيو�ص  اأ�شكوم  �شركة  تاأ�ش�شت 
الثمينة. وتعمل ال�شركة حالًيا باثنني من المتيازات الأثيوبية )اأ�شو�شا – 402 كم مربع / اأويرو جودير 
– 1000 كم مربع(، وامتياز اآخر يف ال�شودان جماور لمتياز اأ�شو�شا )النيل الأزرق – 3000 كم مربع(، 

فيما يعك�ص ثقة ال�شركة يف فر�ص حتقيق اكت�شاف واعد بتلك املنطقة.

ascompm.com

glassrock.com.eg accm.com.eg

قامت ال�شركة باإن�شاء م�شنع كربونات الكال�شيوم يف عام 2009، على مقربة من المتيازات املنتجة يف 
�شعيد م�شر، �شعًيا لتلبية الطلب املتزايد على تلك املادة باعتبارها مكون رئي�شي يف �شناعة البال�شتيك 
العربي  واخلليج  اآ�شيا  اأ�شواق  اإىل  اإنتاجها  بت�شدير  ال�شركة  وتقوم  والكيماويات.  والدهانات  والورق 

واأفريقيا واأمريكا اجلنوبية.

بداأت �شركة جال�ص روك للمواد العازلة ت�شدير ال�شوف ال�شخري اإىل عدد من الأ�شواق الرئي�شية يف 
افتتاح م�شنعها يف مايو 2012، والذي  التعاون اخلليجي وتركيا عقب  اأفريقيا وجمل�ص  اأوروبا و�شمال 
تبلغ تكلفته ال�شتثمارية 70 مليون دولر اأمريكي. كما بداأت ال�شركة اإنتاج ال�شوف الزجاجي يف نوفمرب 
ال�شوف  من  طن  األف  و20  ال�شخري  ال�شوف  من  طن  األف   30 بواقع  ال�شنوي  الإنتاج  ليتوزع   2012

الزجاجي.


