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�شركة القلعة
اإدارة اإ�شرتاتيجية لإ�شتثمارات تربو على 

8.3 مليار دولر اأمريكي

2.5 مليار دولر اأمريكي
عوائد نقدية للم�شاهمني وال�شركاء املحدودين منذ عام 2004

19 �شركة تابعة
تغطية كاملة لـ15 قطاع �شناعي منها:

الزراعة وال�شناعات الغذائية
الأ�شمنت

توزيع الطاقة
الهند�شة والت�شييد

اخلدمات املالية
�شناعة الزجاج

الن�شر
اإ�شتخراج املعادن

التعدين
تكرير البرتول

العقارات املتخ�ش�شة
النقل والدعم اللوجي�شتي

ا�شتك�شاف واإنتاج الغاز الطبيعي والبرتول
اإدارة املخلفات الزراعية وال�شلبة

�شركات قاب�شة يف قطاعات متعددة

14 دولة
من م�شر اإىل كينيا، ومن اجلزائر اإىل باك�شتان

حقائق ت�شعنا في المقدمة
التقييمات 

)TNAV( 1.9 مليار دوالر اأمريكي10.3 مليار جمالقيمة التقديرية ل�صايف اأ�صول ال�رشكة
)TNAVPS( 2.83 دوالر اأمريكي15.50 جمالقيمة التقديرية ل�صايف اأ�صول ال�رشكة لل�صهم

)PNAV( 1.2 مليار دوالر اأمريكي6.8 مليار جمالقيمة التقديرية الإ�صتثمارات القلعة يف ال�رشكات التابعة
)PNAVPS( 1.89 دوالر اأمريكي10.33 جمالقيمة التقديرية الإ�صتثمارات القلعة يف ال�رشكات التابعة لل�صهم

)AMV( 0.62 مليار دوالر اأمريكي3.4 مليار جمالقيمة التقديرية لن�صاط اإدارة االأ�صول 
)AMVPS( 0.94دوالر اأمريكي 5.17جمالقيمة التقديرية لن�صاط اإدارة االأ�صول لل�صهم 

اإدارة الأ�صول
 8.3 مليار دوالر اأمريكي45.5 مليار جماإجمايل االإ�صتثمارات التي تتحكم بها القلعة

 3.7 مليار دوالر اأمريكي20.2 مليار جماإجمايل االأ�صول املدارة
 2.8 مليار دوالر اأمريكي15.9 مليار جماإجمايل االأ�صول امل�صتثمرة التي تديرها القلعة  

 2.1 مليار دوالر اأمريكي 11.6 مليار جماإجمايل االإ�صتثمارات املدارة للغري
 1.9 مليار دوالر اأمريكي10.5 مليار جماإجمايل االأ�صول املدارة ل�صالح الغري واملحققة الأتعاب

 0.76 مليار دوالر اأمريكي4.2 مليار جم االإ�صتثمارات التي �صختها القلعة يف �رشكات املجموعة

تاريخ الن�صاط
54عدد االإ�صتثمارات املنفذة منذ 2004 )ت�صمل االإ�صتحواذ على �رشكات قائمة وتاأ�صي�س ال�رشكات اجلديدة

19عدد ال�رشكات التابعة يف 31 دي�صمرب 2009
14عدد الدول التي تقوم �رشكة القلعة باالإ�صتثمار فيها 

15عدد ال�صناعات التي تقوم �رشكة القلعة باالإ�صتثمار فيها
 4.3 مليار دوالر اأمريكي 23.7 مليار جماإجمايل االأموال التي مت اإ�صتثمارها منذ عام 2004 

العوائد النقدية التي مت حتقيقها للم�صاهمني وال�رشكاء املحدودين منذ عام 2004 )على ا�صتثمارات قدرها 650 
 2.5 مليار دوالر اأمريكي 13.8 مليار جممليون دوالر اأمريكي(

هيكل امل�صاهمني
)CCP( 42%�صيتاديل كابيتال بارترنز
CCP 14%اأع�صاء جمل�س االإدارة عدا

20%امل�صاهمون باأكرث من %1
24% اآخرين

661,625,000عدد االأ�صهم
0.6 مليار دوالر اأمريكي3.3 مجراأ�س املال املدفوع
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2.5
مليار دوالر �أمريكي

عو�ئد نقدية للم�شاهمني و�ل�شركاء �ملحدودين
على ��شتثمار مو�رد بقيمة 650 مليون دوالر �أمريكي

19
�شندوق قطاعي

متخ�ش�ص حتى نهاية عام 2009
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�شركة القلعة



2.83
دوالر �أمريكي
�لقيمة �لتقديرية ل�شايف �الأ�شول لل�شهم

يف نهاية 2009

8.3
مليار دوالر �أمريكي

�إجمايل �ال�شتثمار�ت �لتي تتحكم بها �لقلعة،
وت�شمل روؤو�ص �الأمو�ل و�لقرو�ص طويلة �الأجل
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مما ل �سك فيه اأن الإ�سطرابات الإقت�سادية التي ع�سفت بالأ�سواق العاملية خالل عام 2008 وامتد تاأثريها اإىل كافة 
اأنحاء العامل يف عام 2009 ول �سيما منطقة ال�رشق الأو�سط واأفريقيا قد غريت املنظور الإقت�سادي كليًا وب�سكل 
جذري. فقد باتت خطط الأعمال والقرارات الإ�ستثمارية التي تتخذها ال�رشكات ردود اأفعال ملواجهة تداعيات اأكرب 

تباطوؤ اقت�سادي يف التاريخ احلديث.

اإل اأن هذه الظروف والأحداث اأدت اإىل ظهور فر�س مب�رشة ملجال الإ�ستثمار املبا�رش، وخا�سًة لل�رشكات التي 
تتمتع بالدراية واخلربة الكافية لتحديد الفر�س املتميزة والإمكانيات الإدارية واملالية الالزمة لتطوير تلك الفر�س 

وحتقيق النمو والأرباح. 

ويعد منوذج اأعمال �رشكة القلعة خرَي دليٍل على ذلك حيث تعتمد ال�رشكة يف اإ�ستثماراتها على املميزات التناف�سية 
التي تتمتع بها املنطقة وت�ستند اإىل املعطيات الإقت�سادية الأ�سا�سية ل�ست�رشاف تطور حجم العر�س والطلب وحركة 
الأ�سعار ب�سكل عام. وبرغم التحديات التي فر�سها عام 2009، فقد متكنت القلعة من رفع القيمة التقديرية ل�سايف 
الأ�سول ب�رشكاتها وهو ما نعتربه اإجنازًا وا�سحًا يف ظل انخفا�س التقييمات وتراجع عمليات التخارج التي تعترب 

امل�سدر الرئي�سي لتحقيق الإيرادات ب�رشكات الإ�ستثمار املبا�رش.

ومتكنت القلعة من احلفاظ على مركزها الرائد كاأكرب �رشكات الإ�ستثمار املبا�رش يف ال�رشق الأو�سط واأفريقيا 
عرب توجيه اإهتمام خا�س خالل الن�سف الأول من العام لتطوير وتدعيم اإ�ستثماراتها، وذلك عرب تعزيز هذه ال�رشكات 
بالفرق الإدارية القادرة على مواجهة حتديات العام والتاأكد من ح�سولها على التمويل الالزم ملوا�سلة خطط الأعمال 

و�سمان ا�ستمرار النمو.

ومن اأبرز ما حققته القلعة خالل عام 2009 هو تزويد خم�سة من �رشكاتها الرئي�سية مبديرين تنفيذيني جدد 
على اأعلى م�ستوى من اخلربة مبجالتهم املختلفة. ومل تغفل ال�رشكة عن موا�سلة التفاو�س مع املوؤ�س�سات املالية 
الرائدة ووكالت ائتمان ال�سادرات لتوفري احلزم التمويلية ل�رشكاتها التي كانت اأكرث تاأثرًا باأو�ساع ال�سوق غري 
املواتية ومنها ال�رشكة امل�رشية للتكرير وال�رشكة الوطنية لإنتاج الزيت، والتي جنحت يف ت�سجيل زيادة يف حجم 

الإنتاج مع اقرتاب نهاية العام.

للقيام  ال�رشكة  املبيعات مما دفع  اإىل زيادة يف متو�سط منو  النمو ت�سري  بداأت توقعات  الثالث  الربع  وبحلول 
القلعة  باملرونة وتقليل املخاطر على  يتميز  الذي  املبا�رش  لالإ�ستثمار  التدريجي  بعمليات جديدة من خالل منهجها 

و�رشكائها نظرًا لنخفا�س الإلتزامات الراأ�سمالية يف بداية الإ�ستثمار.

يف  املتو�سطة  للطبقة  املطرد  والنمو  املرتفع  الطلب  معدلت  ا�ستمرار  القلعة  لحظت  العام  اأحداث  تطور  ومع 
املنطقة بالإ�سافة اإىل انخفا�س م�ستويات الديون ب�سكل ملحوظ، وهي عوامل تدعم الإ�ستثمار يف العديد من القطاعات 
يف  الإ�ستثماري  ذراعها  لت�سبح  وفرة  �رشكة  بتاأ�سي�س  فقامت  الغذائية،  وال�سناعات  الزراعة  ومنها  الإقت�سادية 
القطاع الزراعي بال�سودان، والتي متتلك حقوق ا�ستغالل طويلة الأجل ت�سمل حقوق الري الكاملة لأكرث من 500 
األف فدان من الأرا�سي الزراعية يف �سمال وجنوب ال�سودان. ثم قامت ال�رشكة باإطالق م�رشوع مبتكر ومتوافق مع 
العديد من اإ�ستثماراتها احلالية حتت ا�سم �رشكة توازن لتدوير املخلفات الزراعية وال�سلبة، وذلك توحيدًا لأن�سطة 

خطاب رئي�س مجل�س الإدارة
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�رشكتي “اإيكارو” و“اإنتاج” بعد �رشائهما يف �سهر نوفمرب. ومتتلك اإيكارو عقودًا جلمع وتدوير اأكرث من 500 األف 
طن من املخلفات �سنويًا ومنها ق�س الأرز الذي ميكن حتويله اإىل اأ�سمدة ع�سوية وميكن ا�ستخدامه لإنتاج الألياف 
الهند�سية،  اإنتاج  جمموعة  وتعد  مايو.   15 مدينة  يف  للنفايات  �سحيًا  مدفنًا  متتلك  كما  والورق،  ال�سلب  والوقود 
ال�رشكة ال�سقيقة لإيكارو، �رشكة رائدة ومتخ�س�سة يف ت�سميم وبناء وت�سغيل اأنظمة تدوير املخلفات وتتمتع بخربة 

عاملية من خالل عملياتها يف ماليزيا وال�سودان وليبيا.

وقد توجهت اأنظار القلعة يف الفرتة الأخرية اإىل منطقة �رشق اأفريقيا نظرًا لت�سابه العوامل الدافعة للنمو بها مع 
منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وهو ما يجعلها امتدادًا طبيعيًا لهتمام القلعة بالقارة الإفريقية. ولذلك قررت 
ال�رشكة التو�سع باأعمالها يف تلك الأ�سواق عرب تخ�سي�س من 200 اإىل 400 مليون دولر لالإ�ستثمار خالل الفرتة 2010-

2012. ويف نهاية عام 2009 اأعلنت القلعة عن الدخول يف عملية اأخرى، يتم تنفيذها يف بداية 2010، وهي �رشاء ح�سة 
49% يف �رشكة �سيلتام امل�ستثمر الرئي�سي يف �رشكة �سكك حديد ريفت فايل والتي تتمتع بحقوق ح�رشية لت�سغيل خط 
ال�سكك احلديد الذي يربط بني املحيط الهندي بكينيا واملناطق الداخلية يف كل من كينيا واأوغندا مرورًا بالعا�سمة الأوغندية 
مدينة كامبال. وتعد عملية ريفت فايل بدايًة لتوجه القلعة اجلديد وهو ال�سعي وراء املزيد من الفر�س بدول �رشق اأفريقيا 

والعراق واململكة العربية ال�سعودية وامل�رشق العربي لتمثل من 50 اإىل 60% من حجم حمفظتها الإ�ستثمارية.

وب�سكل عام تتميز القلعة عن باقي �رشكات الإ�ستثمار املبا�رش لإلتزامها بامل�ساركة يف روؤو�س اأموال عملياتها 
مع ال�رشكاء املحدودين �سمانًا لتوافق م�سالح كافة الأطراف وحتقيق اأعلى معدلت النمو. وقد قررت ال�رشكة يف 
�سهر دي�سمرب اأن تطرح اأ�سهمها يف البور�سة امل�رشية تعزيزًا لل�سفافية ودعمًا لقدرتها على موا�سلة الإ�ستثمار يف 
ال�سنوات القادمة. وبرغم ال�سغوط التي تعر�س لها �سهم القلعة يف الأ�سابيع الأخرية من العام فقد كان قرار الطرح 
العام قرارًا �سائبًا وجاء يف التوقيت املنا�سب، حيث يتيح لل�رشكة حتقيق روؤيتها امل�ستقبلية وتاأمني امل�سادر اجلديدة 

لروؤو�س الأموال على املدى املتو�سط والطويل.

وقد قامت القلعة باإثبات مركزها الرائد بني نظرائها يف املنطقة والعامل، ومتكنت منذ تاأ�سي�سها يف 2004 من 
جذب وا�ستثمار اأكرث من 4.3 مليار دولر اأمريكي، وجنحت يف حتقيق عوائد نقدية للم�ساهمني وال�رشكاء تقدر باأكرث 

من 2.5 مليار دولر اأمريكي حتى نهاية دي�سمرب 2009. 

نظرة م�ستقبلية
بعد اأن تاأكدت القلعة من �سحة م�سار اإ�ستثماراتها املقومة ب�سعر التكلفة، اأ�سبحت النظرة امل�ستقبلية لل�رشكة 
اأكرث تفاوؤًل واإن �سابها بع�س احلذر. فال�رشكة تتوقع اأن تقدم الفرتة املقبلة عددًا ل باأ�س به من الفر�س املمتازة 

املدعومة مبجموعة من العوامل الهامة:

من املتوقع و�سول اأرباح قطاع الطاقة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي واأنحاء املنطقة خالل عام 2009 اإىل   ·
نحو 450 مليار دولر اأمريكي.

ا�ستمرار قوة املراكز املالية ال�سيادية املبنية على احلقائق التاريخية للحكومات الإقليمية والتوقعات امل�ستقبلية   ·
لالأرباح، مما يدعم التنوع الإقت�سادي وموا�سلة برامج تطوير البنية الأ�سا�سية.

المنظر من فندق الفورسيزنس بالقاهرة
مصر، المقر الرئيسي لشركة القلعة

ركزت القلعة اهتمامها 
خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل 

من عام 2009 على رعاية 
وتعزيز اإ�ستثماراتها احلالية 
والتاأكد من اتباعها خلطط 

تهدف خللق وتعظيم القيمة 
للم�ساهمني وال�سركاء 

املحدودين
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موا�سلة احلكومات تقدمي الدعم املايل والت�رشيعي القوي لت�سجيع م�ساركة القطاع اخلا�س بعمليات التنمية   ·
الإقت�سادية.

موا�سلة الأنظمة امل�رشفية يف املنطقة، بخالف بع�س احلالت الإ�ستثنائية، احلفاظ على مركزها القوي مع   ·
ا�ستقرار متو�سط القرو�س اإىل الودائع عند 65% تقريبًا.

ل حتمل طبقة امل�ستهلكني الوا�سعة، والتي ي�سل تعدادها اإىل 320 مليون ن�سمة، اأية ديون رئي�سية – وت�ستمر   ·
يف النمو.

توا�سل ال�سناعات املعتمدة على ال�ستخدام الكثيف للطاقة تدفقها من جنوب اأوروبا اإىل �سمال اأفريقيا على   ·
الرغم من بطئ التعايف الأوروبي من الأزمة املالية العاملية.

ال�سلع  وحتى  والتعدين  البرتول  من  واأفريقيا،  الأو�سط  ال�رشق  مبنطقة  ال�سلع  حلركة  الإيجابي  التطور   ·
الإ�ستهالكية والب�سيطة، مما يدفع ال�رشكة لتوقع ارتفاع الأ�سعار اأو ا�ستقرارها على الأقل.

ارتفاع فر�س م�ساركة القطاع اخلا�س يف ظل الإنكما�س الذي ت�سجله امليزانيات احلكومية.  ·
اأي تطور ملحوظ، وهو ما مينح عددًا حمدودًا من �رشكات  اأنحاء عدة باملنطقة  مل ي�سهد القطاع اخلا�س يف   ·

الإ�ستثمار املبا�رش املحرتفة فر�سًة للم�ساهمة يف عمليات التطوير ب�سكل عام.

باأ�سعار جذابة يعد فر�سة لالإ�ستفادة من خربتنا مبجال الإ�ستثمار يف  تزايد املعرو�س من الأ�سول املتعرثة   ·
تطوير الأ�سول املتعرثة.

الأموال اجلديدة ولزالت  الفرتة احلالية ل يعترب مثاليًا جلذب وا�ستقطاب  العام يف  املناخ  اإذًا؟  فلماذا احلذر 
روح الإقبال على املخاطرة تبحث عن التعايف. وترى القلعة اأن احلكمة تدعو لتخ�سي�س جزء من امليزانية ملواجهة 

التحديات التي قد تطراأ فجاأة وت�سعف اإمكانية زيادة راأ�س املال جمددًا. 

ول ترى �رشكة القلعة اأن هناك نية لزيادة راأ�س املال حاليًا، ومن امل�ستبعد اأن يحدث ذلك حتى ن�سهد ارتفاعًا 
ملحوظًا يف �سعر ال�سهم والقيمة ال�سوقية لل�رشكة.

اأحمد هيكل
املوؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة

الفرتة )2010 - 2011( 
�ستطرح فر�ساً غري م�سبوقة 
ونتوقع اأن تكون فرتة ازدهار 

ل�سناعة الإ�ستثمار املبا�سر
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نهر النيل في وقت الغروب، أوغندا

�سركة القلعة Citadel Capital )املقيدة يف البور�سة امل�سرية حتت كود CCAP.CA( هي �سركة رائدة يف جمال الإ�ستثمار املبا�سر 
يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا. وتقوم ال�سركة بالرتكيز على بناء الإ�ستثمارات الإقليمية التابعة يف �سناعات منتقاة من خالل عمليات 
الإ�ستحواذ واإعادة الهيكلة وبناء امل�سروعات اجلديدة التي يتم تنفيذها عرب ال�سناديق القطاعية املتخ�س�سة. ومتتلك �سركة القلعة 
حالياً 19 �سندوق قطاعي متخ�س�س ت�سيطر على جمموعة �سركاتها باإ�ستثمارات تبلغ قيمتها 8.3 مليار دولر اأمريكي يف 15 جمال 
�سناعي متنوع من بينها الزراعة والأغذية الإ�ستهالكية، و�سناعة الأ�سمنت، وتوزيع الطاقة، والهند�سة والإن�ساءات، واخلدمات 
والبرتول  اللوجي�ستي،  والدعم  والنقل  املتخ�س�سة،  والعقارات  املعادن،  وا�ستخراج  والتعدين،  والن�سر،  الزجاج،  و�سناعة  املالية، 

)تنقيب، ا�ستخراج، تكرير(، والغاز الطبيعي، واإدارة املخلفات الزراعية وال�سلبة.

2009
عام �جلو�ئز

اأف�سل �سركات الإ�ستثمار 
املبا�سر يف ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا خالل العام

اأف�سل �سركات الإ�ستثمار 
املبا�سر يف ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا

جائزة ا�ستحقاق خا�سة

اأف�سل �سناديق 
الإ�ستثمار املبا�سر 

خالل العام

اأف�سل �سركات الإ�ستثمار 
املبا�سر يف اأفريقيا

اأف�سل �سركات الإ�ستثمار 
املبا�سر يف اأفريقيا

اأ�سخم �سركات الإ�ستثمار 
املبا�سر يف اأفريقيا

)عن حجم الأ�سول املدارة يف الفرتة 
من 2004 اإىل 2009(

التقرير ال�شنوى 2009
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تركز �رشكة القلعة ب�سورة رئي�سية على فر�س الإ�ستثمار يف ال�رشق الأو�سط واأفريقيا وتبدي اهتمامًا كبريًا ب�سمال 
نريوبي  يف  لها  جديد  مكتب  بتاأ�سي�س  حاليًا  ال�رشكة  تقوم  بالقاهرة  الرئي�سي  مقرها  جانب  واإىل  اأفريقيا.  و�رشق 
بكينيا وقامت بت�سغيل مكتبها يف اجلزائر وت�سعى لفتتاح مكتب اإ�سايف بدبي لتعزيز توا�سلها املبا�رش مع �رشكائها 

هناك.
ولقد قامت �رشكة القلعة، منذ بدء عملياتها يف عام 2004، بتوفري واإ�ستثمار 4.3 مليار دولر اأمريكي، منها اأكرث 
من 750 مليون دولر اأمريكي من راأ�سمالها اخلا�س. وقامت القلعة بتنفيذ خم�سة عمليات تخارج ناجحة خالل نف�س 
الفرتة )منها ثالث عمليات تخارج كلي وعمليتي تخارج جزئي( حققت من خاللها عوائد نقدية تقدر باأكرث من 2.5 

مليار دولر اأمريكي متفوقة بذلك على كافة �رشكات الإ�ستثمار املبا�رش يف املنطقة.
وا�سع  نطاق  على  املوزعة  باإ�ستثماراتها  للتحكم  متخ�س�س  ا�ستثمار  �سندوق   19 بتاأ�سي�س  القلعة  وقامت 
الغذائية و�سناعة  املتخ�س�سة والتعدين والزراعة وال�سناعات  الطاقة والأ�سمنت والعقارات  ال�سناعات منها  من 
الزجاج والنقل وا�ستخراج املعادن وتدوير املخلفات الزراعية وال�سلبة. ومتكنت ال�رشكة حتى الآن من تنفيذ 54 
عملية لتاأ�سي�س ال�رشكات اجلديدة والإ�ستحواذ على ال�رشكات القائمة بالفعل، كما ت�سعى لتحقيق العوائد عرب القيام 
باإ�ستثمارات متنوعة ت�سمل �سفقات الإ�ستحواذ، واإعادة الهيكلة، والدمج، وكذلك تاأ�سي�س ال�رشكات وامل�رشوعات 

اجلديدة.
الإداري  الفريق  املوؤ�س�س، ه�سام اخلازندار، ي�سم  اأحمد هيكل، وال�رشيك  القلعة،  واإىل جانب موؤ�س�س �رشكة 
لل�رشكة الأع�ساء املنتدبني، كرمي �سادق، واأحمد احل�سيني، ومروان العربي، واأحمد ال�سامي، كما ت�سم ال�رشكة 
66 من الكوادر الإدارية والتنفيذية املتميزة، ومنهم فريق مكون من 38 خبري مبختلف جمالت الإ�ستثمار. ويتميز 
كبار املوظفني بال�رشكة بكونهم من اأهل املنطقة وجتمعهم عالقات وطيدة مع اأكرب الكيانات الإ�ستثمارية يف منطقة 

ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
املتخ�س�سة، فيتكون  القطاعية  املحدودين يف �سناديقها  القلعة، وال�رشكاء  امل�ساهمني يف �رشكة  اأما عن هيكل 
من جمموعة من امل�ستثمرين وكبار الأ�سماء والعائالت من كل من م�رش، ودول جمل�س التعاون اخلليجي، و�سمال 

اأفريقيا.
الأ�سا�سية،  اإ�ستثماراتها  من  الراأ�سمالية  الأرباح  من خالل طرقتني:  الإيرادات  بتحقيق  القلعة  وتقوم �رشكة 
ومن خالل الأتعاب عن اإدارة الإ�ستثمارات. وت�سمل اأتعاب الإدارة مكافاآت ح�سن الأداء التي ت�ستحق من ال�رشكاء 
يف ال�سناديق القلعة عند حتقيق اأرباح تفوق معدل العائد الداخلي املطلوب، بالإ�سافة اإىل اأتعاب الإ�ست�سارات والتي 
تغطي جزئيًا تكلفة اخلدمات التي تقدمها �رشكة القلعة ملجموعة �رشكاتها مثل: اإ�سرتاتيجياتها الإدارية، وخرباتها 

يف جمالت التمويل، ف�ساًل عن اإدارة امل�رشوعات وا�ستقطاب اخلربات املتميزة.
.CCAP.CA وقامت القلعة يف �سهر دي�سمرب بطرح اأ�سهمها يف البور�سة امل�رشية حتت كود

�شركة القلعة )املقيدة يف البور�شة امل�شرية حتت كود CCAP.CA( هي ال�شركة الرائدة يف جمال الإ�شتثمار 
املبا�شر يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا. ومتتلك ال�شركة 19 �شندوق قطاعي متخ�ش�ص للتحكم ب�شركاتها التي 
ت�شتثمر يف اأنحاء 14 دولة و15 جمال �شناعي متنوع ت�شمل الطاقة والتعدين والزراعة وال�شناعات الغذائية 

والأ�شمنت والنقل والتجزئة، باإ�شتثمارات ت�شل قيمتها اإىل اأكرث من 8.3 مليار دولر اأمريكي. 

من هي �سركة القلعة؟

تتحكم القلعة باإ�ستثمارات 
تبلغ قيمتها 8.3 مليار 

دولر اأمريكي موزعة على 
15 قطاع �سناعي متنوع يف 

اأنحاء 14 دولة.
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النطاق الجغرافي لإ�ستثمارات القلعة 

اأنحاء ال�رشق الأو�سط واأفريقيا مع الرتكيز على الأ�سواق الواعدة يف مناطق �سمال  ت�ستثمر �رشكة القلعة يف 
و�رشق اأفريقيا.

وتعد منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا من املناطق الغنية بالفر�س الإ�ستثمارية الفريدة، والتي تظهر 
وا�سحة فقط اأمام من ميتلك الروؤية والتواجد املحلي القوي لنتقائها، واخلربة العاملية لتحويل تلك الفر�س 

اإىل اإ�ستثمارات ناجحة.
الكثافة  العامل من حيث  اأكرب املناطق على م�ستوى  اأفريقيا كثالث  وتاأتي منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال 
ال�سكانية، حيث ي�سل تعدادها ال�سكاين اإىل 322 مليون ن�سمة، اأي �سعف عدد �سكان رو�سيا، واأكرث من اأربعة 
اأمثال عدد �سكان اململكة املتحدة، كما اأن اأكرث من 60% من �سكان املنطقة دون �سن الثالثني، ولذلك فاإن منطقة 

ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا تتمتع مبزايا دميوجرافية فريدة.
وتفوق م�ساحة اأفريقيا ثالثة اأ�سعاف الوليات املتحدة الأمريكية، وحتت�سن دولها حوايل 15% من تعداد 
�سكان العامل، ومع ذلك فاإن ن�سيبها من الناجت الإجمايل العاملي مل يتعد 2% يف عام 2008. وتدرك �رشكة القلعة 
املوارد  اإىل  الو�سول  ل�سهولة  – وذلك نظرًا  لل�سلع  العاملية  ال�سلة  باعتبارها  اأفريقيا  قارة  اإىل  ينظر  العامل  اأن 
الطبيعية الوفرية التي تتمتع بها القارة – وترى القلعة اأن امل�ستثمرين يف اأفريقيا يجب اأن ياأخذوا على عاتقهم 
م�سئولية القيام بالإ�ستثمارات ال�سخمة يف القطاعات ال�سناعية والبنية الأ�سا�سية لتحفيز التنمية الإقت�سادية 
يف كافة اأنحاء املنطقة. وقد وجدت �رشكة القلعة العديد من الفر�س الهائلة التي نتجت عن النمو القوي لقاعدة 

امل�ستهلكني يف اأفريقيا، وارتفاع معدلت الإ�ستهالك ومنو الطلب على اأن�سطة التمويل للم�ستهلكني.
 ،2010 عام  يف   %3.1 نحو  اإىل  العاملي  النمو  معدلت  و�سول  اإىل  الدويل  النقد  �سندوق  توقعات  وت�سري 
بينما تتوقع اقت�سادات دول جمموعة ال�سبعة حتقيق النمو مبعدل 1.3 اإىل 1.5%. اأما منطقة ال�رشق الأو�سط 
واأفريقيا فت�ستعد لتحقيق النمو مبتو�سط 4% على الأقل، وذلك يف �سوء موا�سلة احلكومات يف املنطقة براجمها 

الإ�سالحية وال�سعي املتوا�سل لإ�رشاك القطاع اخلا�س يف تطوير وتنمية القطاعات املختلفة.
وجند هنا اأن اجتماع النمو وبرامج الإ�سالح يف هذا النموذج الفريد ي�ساعد على خلق فر�س اإ�ستثمارية غري 

م�سبوقة، وفر�س ل تتوفر يف معظم الإقت�سادات النا�سجة واملتقدمة.
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نموذج الأعمال واإ�ستراتيجية الإ�ستثمار

اأ�سا�سية  كركيزة  ال�رشكة،  وتلتزم  اأ�سهمها.  من  الأكرب  الن�سبة  القلعة  �رشكة  يف  والعاملني  الإدارة  فريق  ميتلك 
لإ�سرتاتيجيتها، بالدخول كم�ستثمر رئي�سي يف جميع ال�سفقات التي تقوم بتنفيذها وقامت حتى الآن با�ستثمار اأكرث 
من 750 مليون دولر اأمريكي من راأ�س مالها اخلا�س يف م�رشوعاتها املختلفة. وبينما تركز �رشكة القلعة ب�سورة 
رئي�سية على الفر�س الإ�ستثمارية يف منطقة ال�رشق الأو�سط واأفريقيا، فهي اأي�سًا تبدي اهتمامًا كبريًا بالفر�س يف 

مناطق �سمال و�رشق اأفريقيا.
تقوم القلعة بتطبيق منوذج اأعمال فريد جتمع خ�سائ�سه بني مميزات �رشكات ال�ستثمار التقليدية و�رشكات 
اإدارة الأ�سول. وب�سفتها م�ستثمر رئي�سي يف كافة عملياتها ت�ساهم القلعة يف �سناديقها املتخ�س�سة بن�سب ترتاوح 

بني 10 و20% وي�ساهم بالن�سبة املتبقية اأطراف اأخرى ت�سم ال�رشكاء املحدودين من املنطقة وكافة اأنحاء العامل.
وبناء على ذلك تعتمد ال�رشكة على م�سدرين خمتلفني لتحقيق الإيرادات هما الأرباح الراأ�سمالية من اإ�ستثماراتها 
الأ�سا�سية، والأتعاب عن اإدارة الإ�ستثمارات والتي ت�سمل اأتعاب الإ�ست�سارات ومكافاآت ح�سن الأداء التي ت�ستحق 

من ال�رشكاء املحدودين يف ال�سناديق القلعة عند حتقيق اأرباح تفوق معدل العائد الداخلي املطلوب. 

الإقليمي  التو�شع  نحو  اإنطالق  قاعدة  منها  وتتخذ  الوطنية  ال�شركات  وتاأ�شي�ص  ب�شراء  القلعة  �شركة  تقوم 
�شندوق  تاأ�شي�ص  على  القلعة  ب�شركة  اخلا�شة  الإ�شتثمار  اإ�شرتاتيجية  وتعتمد  �شناعية حمددة.  قطاعات  يف 
اإ�شت�شمار متخ�ش�ص لكل ا�شتثمار على حده. وحتى يومنا هذا قامت �شركة القلعة بتاأ�شي�ص 19 �شندوق قطاعي 
متخ�ش�ص للتحكم ب�شركاتها التي تعمل يف 15 جمال �شناعي متنوع باإ�شتثمارات ت�شل قيمتها اإىل 8.3 مليار 
دولر اأمريكي. وقد اأتاح هذا املنهج التدريجي الذي تطبقه �شركة القلعة املرونة والثبات اللذان ظهرا بو�شوح 

يف تخطيها لالأزمة الإقت�شادية العاملية خالل عامي 2008 و2009.

قامت القلعة باإ�ستثمار 
اأكرث من 750 مليون دولر 

اأمريكي من راأ�سمالها 
اخلا�س يف ال�سناديق 
القطاعية املتخ�س�سة

�رشكة تابعة

�سندوق قطاعي متخ�س�س

ال�رشكاء املحدودين
%80

�رشكة القلعة
%20

اإ�ستثمارات
تكميلية

اإ�ستثمارات
تكميلية

اإ�ستثمارات
تكميلية

اإ�ستثمارات
تكميلية

·  تعد القلعة م�ستثمرًا رئي�سيًا كما تعد مديرًا لالأ�سول 
وت�ساهم عادة بن�سبة 20% )اأو 10% بحد اأدنى( من كافة 

اإ�ستثماراتها.

·  يتم تاأ�سي�س ال�سناديق القطاعية املتخ�س�سة لكل اإ�ستثمار على 
حده ولكل قطاع اإقت�سادي على حده

·  تتم اإدارة ال�سناديق القطاعية املتخ�س�سة عرب اإ�سناد من 
جانب امل�ساهمني

·  يتم �رشاء اأو تاأ�سي�س ال�رشكات التابعة لت�سبح �رشكات 
قاب�سة

·  تعمل ال�رشكات التابعة كقاعدة اإنطالق لالإ�ستثمارات التكميلية 
·  الإ�ستثمارات التكميلية تعمل على الإ�ستفادة من كافة 

مراحل �سل�سلة القيمة
·  نظرة اإ�سرتاتيجية تهدف لبناء الكيانات الإقليمية الرائدة 

يف �سناعات متنوعة

هيكل �لعمليات �لتقليدية
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والتعدين  الأ�سمنت  منها  الإقت�سادية  والقطاعات  ال�سناعات  من  وا�سع  نطاق  يف  بالإ�ستثمار  ال�رشكة  وتقوم 
والطاقة وال�سناعات الغذائية والنقل والدعم اللوجي�ستي والبرتول والغاز الطبيعي وغريها.

�أنو�ع �سفقات �لإ�ستحو�ذ
تتبنى �رشكة القلعة منهجًا مرنًا يف اختيارها للفر�س الإ�ستثمارية املتميزة يف املنطقة يتيح لها الدخول يف كافة 
مراحل ال�ستثمار وتتميز به عن �رشكات ال�ستثمار الأخرى التي تركز ن�ساطها على �سفقات ال�ستحواذ، ويقت�سي 
النموذج الذي تطبقه القلعة الإلتزام بتاأ�سي�س ال�سناديق القطاعية املتخ�س�سة خللق كياناٍت يتم تطويرها لتحقيق 

النمو على امل�ستوى الإقليمي. 
على  للح�سول  امل�ستمر  و�سعيها  التدريجي  املنهج  لإ�سرتاجتيه  اإتباعها  خالل  من  القلعة،  �رشكة  متكنت  ولقد 
العامني  مدار  على  القت�سادية  الأو�ساع  من �سعوبة  الرغم  على  التابعة  اإ�ستثماراتها  وتطوير  بناء  من  التمويل، 

املا�سيني.
وت�سعى القلعة لتحقيق اأعلى عائد لها ول�رشكائها من خالل �سفقات الإ�ستحواذ التي يتم متويلها عرب الت�سهيالت 
اأ�سيك القاب�سة، و�رشكة  الئتمانية )مثل ال�رشكة امل�رشية لالأ�سمدة(، و�رشاء الإ�ستثمارات املتعرثة مثل )�رشكة 
امل�رشيني(، وعمليات الدمج اأو تطوير ال�سناعات مثل )�رشكة طاقة عربية، و�رشكة اأ�سيك لالأ�سمنت(، ف�ساًل عن 

تاأ�سي�س امل�رشوعات اجلديدة مثل )ال�رشكة الوطنية للنقل النهري، ال�رشكة امل�رشية للتكرير(.

 بعكس الكثير من نظرائها
 من شركات اإلستثمار

 املباشر تتمتع شركة القلعة
 مبنهج مرن لهيكلة العمليات

 يسمح بدخول الشركة في
كافة مراحل اإلستثمار

جبال كاليمنجارو بكينيا وقت الشروق
المنظر من منتزه أمبوسيلي

خطو�ت منهجية للإ�ستثمار

حت�سينات ما بعد الإ�ستحواذ
الدرا�سات 

التو�سع الإقليميالنمو الطبيعيال�ساملة
عمليات
التخارج

ال�سعي لتحقيق الأف�سلية واملركز 
القوي

تعزيز وتطوير الأن�سطة خللق 
الكيانات املحلية الرائدة

التخطيط لتنفيذ التخارج مع 
الإلتزام بتطبيق املنهج املرن 

لالإ�ستثمار

·  تخ�سي�س مبكر للموارد
·  حتديد �رشيع للم�سكالت املادية

·  ا�ستطالع مف�سل حول الأطراف 
ذات العالقة

·  اإدراج التحوط على املخاطر 
الرئي�سية

·  ال�سعي لتحقيق الأف�سلية واملركز 
القوي

·  تعزيز وحتفيز الفرق الإدارية
·  حت�سني الإدارة املالية

·  تطوير العمليات
·  بناء الكيانات الرائدة عرب 

تخ�سي�س اخلربات الإدارية 
وروؤو�س الأموال
- النمو الطبيعي

- �سفقات الإ�ستحواذ التكميلية
·  بناء ال�رشكات لالإ�ستفادة من 

الفر�س التي تظهر على ال�ساحة

·  حتويل ال�رشكات املحلية اإىل 
كيانات اإقليمية رائدة

·  نقل خربات ال�رشكة اإىل الأ�سواق 
اجلديدة

·  ت�رشيع وترية خلق القيمة

·  التعرف املبكر على فر�س التخارج
·  تعظيم حجم ال�رشكة لت�سهيل 

عمليات التخارج عرب الأ�سواق 
العامة 

·  املرونة والإ�ستعداد لتنفيذ البيع 
مقابل العائد املنا�سب

الإ�ستفادة من القوى املحلية 
خللق الكيانات الإقليمية الرائدة
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يناير 2009 تاأ�س�ست �رشكة �سياك يف بداية عام 2009 وح�سلت على عقود لأكرث من 250 األف فدان من الأرا�سي الزراعية بجنوب ال�سودان. 
وتعد �سياك جزءًا من حمفظة ال�رشكة اجلديدة بالقطاع الزراعي وتتمتع براأ�سمال كلي يبلغ 40 مليون دولر اأمريكي. واإىل جانب �رشكة �سياك 

ت�سم حمفظة القلعة �رشكة �سابينا والتي متتلك 254 األف فدان من الأرا�سي الزراعية ب�سمال ال�سودان.

�أبريل 2009 قامت �رشكة �سفنك�س لإدارة الإ�ستثمارات املبا�رشة بتنفيذ الإغالق الأول ل�سندوق �سفنك�س لإعادة الهيكلة بقيمة 100 مليون دولر 
وبنك  الدولية،  التمويل  موؤ�س�سة  ت�سم  الرئي�سيني  امل�ستثمرين  القلعة، وجمموعة من  لل�سندوق، �رشكة  الرئي�سي  الراعي  اأمريكي مب�ساركة من 

الإ�ستثمار الأوروبي، و�سندوق الإ�ستثمار ال�سوي�رشي لالأ�سواق النا�سئة.

ال�سخم  التجاري  املركز  ديزانبولي�س،  م�رشوع  من  والثانية  الأوىل  باملرحلتني  الإن�ساء  اأعمال  اإكتمال  عن  بنيان  �رشكة  اأعلنت   2009 يونيو 
املتخ�س�س يف الأثاث والديكور املنزيل مبدينة ال�ساد�س من اأكتوبر، يف اأقل من 18 اأ�سهر. ومت بالفعل تاأجري كافة م�ساحات املرحلة الأوىل لأ�سهر 

املاركات املحلية والعاملية.

يونيو 2009 اأعلنت جمموعة جذور عن �رشاء �رشكة النيل لل�سناعات الغذائية )اإجنوي(، وهي اإحدى ال�رشكات امل�رشية الكربى يف اإنتاج الألبان 
والع�سائر الطبيعية.

يونيو 2009 ك�سفت طاقة عربية عن خططها لإطالق �سل�سلة حمطات البنزين حتت ا�سم طاقة عربية. ومت بالفعل افتتاح املجموعة الأوىل من 
املحطات خالل عام 2009 يف حمافظات البحرية واأ�سيوط وال�رشقية وكفر ال�سيخ والإ�سماعيلية، وت�سعى ال�رشكة لفتتاح 45 حمطة اإ�سافية خالل 

اخلم�س �سنوات القادمة. وتعد طاقة عربية املوزع احل�رشي ملنتجات ماركة كا�سرتول يف م�رش.

يوليو 2009 اأعلنت �رشكة الر�سيدي امليزان، التابعة ملجموعة جذور، عن بدء الإنتاج يف اأحدث م�سانع �سل�سة الطماطم واملربى مبنطقة ال�رشق 
الأو�سط واأفريقيا. وت�سل �سبكة التوزيع بامل�سنع البالغ قيمته الإ�ستثمارية 30 مليون جنيه م�رشي، اإىل نحو 91% من امل�ستهلكني امل�رشيني، 

ويوا�سل التو�سع يف عمليات الت�سدير اإىل اأ�سواق 34 دولة خمتلفة.

�سملت  عملية  يف  النهري  النقل  مبجال  العاملة  ال�سودانية  مارين  كري  �رشكة  من   %51 ب�رشاء  لوجي�ستيك�س  نايل  �رشكة  قامت   2009 يوليو 
احل�سول على 21 �سندل نهري متعدد الأغرا�س وقطعتي اأر�س مبوقع اإ�سرتاتيجي يف مدينة كو�ستي، على بعد 300 كم جنوب اخلرطوم، ويتم 

حاليًا تطويرها لت�سبح موانئ نهرية ومراكز للتخزين.

يوليو 2009 قامت �رشكة طاقة عربية بف�سل م�رشق للبرتول لت�سبح كيان م�ستقل تابع ل�رشكة القلعة. ومتتلك م�رشق للبرتول عقودًا لأر�س 
تبلغ م�ساحتها 210 األف مرت مربع يف �رشق بور�سعيد بالقرب من مدخل قناة ال�سوي�س، ومت الإنتهاء من اأعمال التكريك وحماية ال�ساطئ وجتهيز 

املوقع بالإ�سافة اإىل الأعمال الهند�سية وت�سميم م�ستودعات النفط والت�سميمات البحرية.

فرع   48 اإىل  ال�رشكة  فروع  عدد  العام و�سل  وبنهاية  فرع،  من خالل 15  ال�سغر  متناهي  للتمويل  تنمية  عمليات �رشكة  بداأت  يوليو 2009 
ت�سم اأكرث من 200 موظف، وجنحت تنمية يف تقدمي قرو�س بقيمة 9.1 مليون دولر اأمريكي لأكرث من 32 األف عميل يف اأنحاء �سبعة حمافظات 

م�رشية.

اأهم اأحداث عام 2009
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�أغ�شط�ص 2009 اأعلنت �رشكة وادي النيل – كري مارين عن بناء 21 وحدة نقل نهري وبدء الن�ساط، وقامت ال�رشكة بتجديد عقد لنقل 25% من 
احتياجات برنامج الغذاء التابع ملنظمة الأمم املتحدة )اإجمايل 56 األف طن �سنويًا( بني مدن كو�ستي، وبور، ومالكال، وجوبا.

تطور  ال�رشكة  وتتابع  واحد،  كيان  الإ�ستك�ساف حتت  عمليات  كافة  بتوحيد  تقوم   )APM( ميتالز  بري�سيو�س  اأ�سكوم  �أكتوبر 2009 �رشكة 
العمليات يف اثيوبيا كما ت�سعى للح�سول على حقوق ا�ستك�ساف جديدة بال�سودان. ويف اأكتوبر 2009 قامت ال�رشكة ب�رشاء ح�سة اإ�سرتاتيجية تبلغ 
ن�سبتها 9% يف �رشكة GMA Resources، وهي اإحدى �رشكات ا�ستك�ساف واإنتاج الذهب الربيطانية املدرجة بالبور�سة ومتتلك 52% من عمليات 

الإ�ستك�ساف والإنتاج الواعدة بجنوب اجلزائر.

»اإنتاج«  و�رشكة  وال�سلبة(  الزراعية  املخلفات  تدوير  جمال  يف  الرائدة  )ال�رشكة  »اإيكارو«  �رشكة  �رشاء  عن  القلعة  اأعلنت   2009 نوفمرب 
)املتخ�س�سة يف تقدمي احللول املتكاملة ملجال تدوير املخلفات الزراعية وال�سلبة( لت�سبحا نواة لإ�ستثمار ال�رشكة الثامن ع�رش التابع ل�سندوق 

ECO-LOGIC والذي يحمل ا�سم �رشكة توازن.

نوفمرب 2009 اأعلنت جمموعة جذور عن اإمتامها لأول عملية �رشاء دولية بعد توقيع اتفاق ح�سلت مبوجبه على ح�سة 75% من �رشكة امل�رشف، 
ال�رشكة ال�سودانية الرائدة يف اإنتاج احلالوة الطحينية والب�سكويت والدقيق، يف عملية بلغت قيمتها 19 مليون دولر اأمريكي.

نوفمرب 2009 اأعلنت ال�رشكة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية عن اإكتمال اأعمال الإن�ساء مبيناء طنا�س يف �سمال القاهرة بطاقة اإ�ستيعابية مبدئية 
لالفتتاح  التخطيط  �سنويًا. ومت  األف حاوية منطية  اإىل 35  بالإ�سافة  ال�سائبة  املواد  والب�سائع وغريها من  مليون طن من احلبوب  اإىل 1  ت�سل 
الر�سمي للميناء خالل الربع الأول من عام 2010 على اأن تزيد طاقته الإ�ستيعابية اإىل 2 مليون طن و110 األف حاوية منطية. وح�سلت ال�رشكة 

اأي�سًا على الرتاخي�س الالزمة ملوانئها اجلديدة بالتبني والأ�سكندرية.

نوفمرب 2009 قامت القلعة ببيع ح�سة ن�سبتها 6% يف جمموعة اأ�سيك القاب�سة اإىل �رشكة الإمارات الدولية لالإ�ستثمار مقابل مبلغ 276.6 مليون 
جنيه م�رشي. ومبوجب ال�سفقة ي�سل �سعر ال�سهم اإىل 28.52 جنيه م�رشي وتنخف�س ح�سة القلعة اإىل اأقل من %50.

دي�شمرب 2009 اأعلنت القلعة عن تاأ�سي�س حمطة بربر للطاقة الكهربائية ب�سعة 42 ميجاوات لت�سبح اأحد الإجنازات الهامة لقطاع توزيع الطاقة 
ب�رشكة طاقة عربية، وم�سدرًا م�ستقرًا لتلبية احتياجات الطاقة مب�سنع اأ�سمنت التكامل التابع ل�رشكة اأ�سيك لالأ�سمنت والذي �سيبداأ ن�ساطه يف 

الربع الثاين من عام 2010. 

.CCAP.CA حتت كود EGX دي�شمرب 2009 �رشكة القلعة تطرح اأ�سهمها يف البور�سة امل�رشية

دي�شمرب 2009 �رشكة القلعة تبداأ تو�سعاتها يف �رشق اأفريقيا مع الإعالن عن �رشاء ح�سة ن�سبتها 17.5% يف �رشكة �سكك حديد ريفت فايل التي 
متتلك حقوق ت�سغيل واإدارة خط ال�سكة احلديدية التاريخي الذي يربط بني كينيا واأوغندا. 

أهرامات الجيزة، القاهرة
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اللجنة التنفيذية
�أحمد هيكل | �ملوؤ�ش�ص ورئي�ص جمل�ص �الإد�رة 

قبل تاأ�سي�س �رشكة القلعة يف عام 2004 �سغل اأحمد هيكل من�سب ع�سو جمل�س الإدارة التنفيذي والع�سو املنتدب 
للمجموعة املالية هريمي�س القاب�سة، والتي عمل على حتويلها من �رشكة اإ�ست�سارات مالية �سغرية اإيل بنك الإ�ستثمار 
الرائد يف العامل العربي وثاين اأ�سخم بنوك الإ�ستثمار يف الأ�سواق النا�سئة حول العامل. وحقق هيكل جناحًا باهرًا 
يف عدد من عمليات الإ�ستثمار املبا�رش منها تاأ�سي�س �رشكة )راية القاب�سة( الرائدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
والإت�سالت يف م�رش، وكذلك �رشكة )جينكو( اأكرب �رشكات توزيع الغاز الطبيعي يف م�رش. كما قام الدكتور اأحمد 
هيكل برتتيب ثالث عمليات متويل ل�سالح �رشكة اأوار�سكوم تيليكوم الرائدة يف جمال الإت�سالت، وكذلك عمليات 
الطرح العام ل�رشكات اأورا�سكوم لالإن�ساء وال�سناعة واأورا�سكوم للفنادق وحديد عز، بالإ�سافة اإىل ال�سندات القابلة 
للتحويل ل�رشكة حديد عز لتمويل الإ�ستحواذ على �رشكة الإ�سكندرية الوطنية للحديد وال�سلب – الدخيلة. وح�سل 

اأحمد هيكل على درجتي املاج�ستري والدكتوراه يف الهند�سة ال�سناعية والإدارة الهند�سية من جامعة �ستانفورد.

ه�شام �خلازند�ر | �ل�شريك �ملوؤ�ش�ص و�لع�شو �ملنتدب 
باملجموعة  الإكتتاب  الرتويج وتغطية  القلعة، توىل ه�سام اخلازندار رئا�سة ق�سم  تاأ�سي�س �رشكة  ا�سرتاكه يف  قبل  
املالية هريمي�س حيث ا�سرتك يف ترتيب عمليات الطرح العام الأويل ل�سالح �رشكات اأورا�سكوم لالإن�ساء وال�سناعة 
Goldman Sachs بلندن يف عام  اإىل موؤ�س�سة  اإعارة  للفنادق و�رشكة حديد عز. ثم �سافر اخلازندار يف  واأورا�سكوم 
الدمج  و�سفقات  الإ�ستثمار  اإ�سرتاتيجية  حول  الأوروبية  وال�رشكات  للموؤ�س�سات  الإ�ست�سارات  لتقدمي   1999
وال�ستحواذ. وه�سام اخلازندار هو ع�سو جمل�س الإدارة يف العديد من ال�رشكات الإقليمية الرائدة، ومنها جمموعة 
التجارية  الغرفة  يف  والإ�ستثمار  مال  اأ�سواق  رئي�س جلنة  اأي�ًسا  للكابالت؛ وهو  ال�سويدي  القاب�سة و�رشكة  اأ�سيك 
املالية. ه�سام اخلازندار حا�سل على درجة  لالأوراق  الإدارة باجلمعية امل�رشية  الأمريكية مب�رش، وع�سو جمل�س 
البكالوريو�س يف الإقت�ساد من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة هارفارد 

بالوليات املتحدة الأمريكية.

كرمي �شادق | �لع�شو �ملنتدب
قبل ان�سمامه ل�رشكة القلعة، �سغل كرمي �سادق من�سب الع�سو املنتدب بال�رشكة العربية لالإ�ستثمار، وهي واحدة 
ال�رشكة  اإ�ستثمارات  اإجمايل  اإعادة جزء كبري من  يف  املبا�رش يف م�رش. وجنح �سادق  الإ�ستثمار  اأكرب �رشكات  من 
ال�رشكة يف  م�ساهمي  اإىل  اأمريكي(  دولر  مليون  مليون جنيه )90.91  بنحو 500  تقدر  والتي  لالإ�ستثمار  العربية 
�سكل اأرباح وعمليات اإعادة �رشاء لالأ�سهم. ثم عمل �سادق بالبنك التجاري الدويل والبنك العربي حيث اكت�سب خربة 
وا�سعة يف جمال بنوك املوؤ�س�سات وتقييم خماطر الئتمان. كرمي �سادق حا�سل على درجة املاج�ستري يف الأوراق 

املالية الدولية والإ�ستثمار والبنوك واملوؤ�س�سات املالية من جامعة ريدينج باململكة املتحدة.
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�أحمد �حل�شيني | �لع�شو �ملنتدب
قبل ان�سمامه ل�رشكة القلعة يف عام 2005، �سغل اأحمد احل�سيني من�سب مدير ق�سم الرتويج وتغطية الإكتتاب ببنك 
الإ�سرتاتيجية  التوجهات  التنفيذية وم�سئوًل �سخ�سيًا عن و�سع  اللجنة  اأي�سًا ع�سوًا يف  باركليز م�رش، وقد كان 
للبنك وتقييم فر�س النمو الإ�ستثنائية. وقبل ذلك عمل احل�سيني مع فريق �سمال غرب اأفريقيا ببنك الإ�ستثمار التابع 
ملجموعة �سيتي، حيث قاد بنف�سه العمليات اخلا�سة بتنظيم وتنفيذ احللول املتعلقة بتمويل ال�رشكات واملوؤ�س�سات 
املالية ال�سخمة. اأحمد احل�سيني حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية واإدارة الأعمال من اجلامعة 

الأمريكية بالقاهرة، ودرجة املاج�ستري بامتياز يف اإدارة الأعمال من كلية ما�سرتيخت لالإدارة.

مرو�ن �لعربي | �لع�شو �ملنتدب
Shearman & Sterling LLP يف  قبل ان�سمامه ل�رشكة القلعة يف عام 2005، كان مروان العربي �رشيكًا يف �رشكة 
البرتول  قطاع  يف  واملعامالت  ال�سخمة،  الإ�ستحواذ  �سفقات  يف  متخ�س�سة  رائدة  قانونية  �رشكة  وهي  نيويورك، 
والغاز. وقبل ذلك �سغل العربي من�سب املدير التنفيذي باملجموعة املالية هريمي�س، وهي بنك الإ�ستثمار الرائد يف 
العديد من الإ�ست�سارات للعمالء حول �سفقات الدمج والإ�ستحواذ يف �سوق املال. در�س  العامل العربي، حيث قدم 
مروان العربي الإقت�ساد باجلامعة الأمريكية بالقاهرة وبجامعة يال الأمريكية، كما ح�سل على درجة الدكتوراه يف 

القانون من جامعة كولومبيا بالوليات املتحدة الأمريكية.

�أحمد �ل�شامي | �لع�شو �ملنتدب و�ملدير �ملايل
قبل ان�سمامه ل�رشكة القلعة، �سغل اأحمد ال�سامي من�سب املوؤ�س�س واملدير املايل ل�رشكة الفريوز اإنرتنا�سيونال وكان 
وتنمية  تطوير  على  ال�رشكة  رئي�س  مع  عمل  كما  املعلومات،  وتكنولوجيا  ونظم  واحل�سابات  التمويل  عن  م�سئوًل 
ل�رشكة  املايل  املدير  من�سب  ي�سغل  ال�سامي  كان  اإنرتنا�سيونال  الفريوز  �رشكة  تاأ�سي�س  وقبل  اجلديدة.  الأن�سطة 
الأهرام للم�رشوبات حيث توىل تطوير النظم والتقارير املالية، وحتويل اأنظمة �رشكة الأهرام للم�رشوبات من املعايري 
التقليدية التابعة للقطاع العام اإىل النظم الآلية املتفقة مع معايري املحا�سبة الدولية التي تتبعها �رشكة “هاينكني”. 

اأحمد ال�سامي حا�سل على درجة البكالوريو�س يف التجارة من جامعة حلوان. 
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الأع�ساء المنتدبون
طارق �شالح �لدين عطية | �لع�شو �ملنتدب للم�شروعات �جلديدة

قبل ان�سمامه ل�رشكة القلعة يف عام 2007، عمل طارق �سالح الدين عطية مع ال�رشكة العربية لالإ�ست�سارات الهند�سية 
بينها م�رشوع  من  امل�رشوعات  من  عدد  باإدارة  وقام  امل�رشوعات،  اإدارة  ق�سم  يف   )Arab Consulting Engineers(
�سيتي �ستارز العقاري متعدد الأغرا�س، والذي تبلغ قيمة اإ�ستثماراته 750 مليون دولر اأمريكي، وم�سنع للزجاج 
امل�سطح يف مدينة العا�رش من رم�سان بتكلفة اإ�ستثمارية تبلغ 107 مليون دولر. طارق �سالح الدين عطية حا�سل 
على درجة البكالوريو�س يف هند�سة من جامعة القاهرة، ودرجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من الأكادميية العربية 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة.
الع�سو  القاب�سة، ويتوىل مهام  اأ�سيك  اإحدى �رشكات جمموعة  اأر�سكو وهي  اإعارة ل�رشكة  وال�سيد عطية حاليًا يف 

املنتدب والرئي�س التنفيذي.

عبد �هلل �الإبياري | �لع�شو �ملنتدب
قبل ان�سمامه ل�رشكة القلعة يف عام 2006، توىل عبد اهلل الإبياري رئا�سة حتليل الأعمال والأن�سطة بق�سم التمويل 
 Merril ثم عمل الإبياري بق�سم الرتويج وتغطية الإكتتاب ب�رشكة .MeadWestvaco Corporation املوؤ�س�سي ب�رشكة
Lynch & Co، حيث �سارك يف �سفقات الدمج والإ�ستحواذ والعديد من عمليات التمويل العام واخلا�س، ومن بينها 

والإعالم.  لالإت�سالت   Valor Communications Groupو  Clearwire �رشكات  ل�سالح  ال�سخمة  التمويل  عمليات 
ال�رشكة  وهي  القلعة،  ل�رشكة  التابعة  ال�رشكات  من  عدد  يف  الإدارة  جمل�س  ع�سو  من�سب  حالًيا  الإبياري  وي�سغل 
الوطنية للنقل النهري، و�رشكة اأ�سيك لالأ�سمنت، وجمموعة جذور. عبد اهلل الإبياري حا�سل على درجة البكالوريو�س 
بالوليات  الأعمال من جامعة كولومبيا  اإدارة  املاج�ستري يف  بالقاهرة، ودرجة  الأمريكية  الإقت�ساد من اجلامعة  يف 

املتحدة الأمريكية.

�شتيفن مرييف | �لع�شو �ملنتدب بق�شم عالقات �ملوؤ�ش�شات �لدولية
�رشكة  يف  اخلا�سة  الإ�سدارات  رئي�س  من�سب  مرييف  �ستيفن  �سغل   ،2008 عام  يف  القلعة  ل�رشكة  ان�سمامه  قبل 
Citigroup Global Markets. ومن خالل خربته الوا�سعة التي تزيد عن 20 عامًا يف جمال تدبري الأموال لالإ�ستثمار 

“�ساملون برازرز/�ساملون �سميث  املنا�سب يف جمموعة  العديد من  الإ�ستثمار، �سغل مرييف  املبا�رش واأن�سطة بنوك 
الدمج والإ�ستحواذ،  اإبتداءًا من عام 1985. وباعتباره متخ�س�سًا يف عمليات  بارين” بنيويورك وطوكيو ولندن، 
جمموعة  تقدمي  مرييف  مهام  �سملت  الت�سعينات،  اأوائل  اأوروبا  يف  �ساملون  ل�رشكة  العمليات  هذه  رئا�سة  توىل  حيث 
اأن�سطة تدبري الأموال يف الإكتتابات العامة واخلا�سة. وقام مرييف بتنفيذ  اإىل  من اخلدمات الإ�ست�سارية بالإ�سافة 
اأول عمليات الطرح العام التي قامت باإدارتها موؤ�س�سة �ساملون يف اأوروبا، كما توىل عمليات متويل �سندات يانكي، 
وال�سندات القابلة للتحويل والإ�سدارات اخلا�سة لكل من ال�رشكاء العاملني وال�رشكات اخلا�سة على حد �سواء. 
ب�رشكة  املنتدب  الع�سو  من�سب  مرييف  �سغل   ،2001 عام  يف  جروب  �سيتي  مبجموعة  اأخرى  مرة  اإلتحاقه  وقبل 
E*Trade International Capital، وكان م�سئوًل عن هيكلة التوزيع الإليكرتوين بال�رشكة، لطرح الأ�سهم من خالل 

بوابتها الإلكرتونية على �سبكة الإنرتنت، ف�ساًل عن املهام الأخرى التي ُعِهد بها اإليه.
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�شريف �لربن�ص | �لع�شو �ملنتدب
القلعة يف عام 2006، �سغل �رشيف الربن�س من�سب مدير التخطيط الإ�سرتاتيجي وعالقات  قبل ان�سمامه ل�رشكة 
امل�ستثمرين يف �رشكة فودافون م�رش، و�ساعد يف منو وزيادة راأ�س املال ال�سوقي لل�رشكة من 1.5 مليار دولر اأمريكي 
اإىل 4 مليار دولر اأمريكي. ويف ال�سابق، �سغل الربن�س من�سب نائب رئي�س ق�سم الرتويج وتغطية الإكتتاب باملجموعة 
�رشكة  �رشاء  عملية  تقييم  منها  والإ�ستحواذ،  الدمج  عمليات  من  عدد  وتن�سيق  باإدارة  قام  حيث  هريمي�س،  املالية 
هاينكني حل�سة اإ�سرتاتيجية يف �رشكة الأهرام للم�رشوبات، يف �سفقة بلغت قيمتها 287 مليون دولر اأمريكي. كما 
امل�رشية(  )البور�سة  والأ�سكندرية  القاهرة  بور�ستي  يف  فودافون م�رش  اإدراج �رشكة  عملية  بقيادة  الربن�س  قام 
تيليكوم يف  اأورا�سكوم  الدولية ل�رشكة  الإيداع  اإدراج �سهادات  اأمريكي، و�ساعد يف تن�سيق  بقيمة 1.6 مليار دولر 
بور�سة لندن بقيمة 368 مليون دولر اأمريكي. �رشيف الربن�س حا�سل على درجة البكالوريو�س يف القت�ساد من 

اجلامعة الأمريكية بالقاهرة.

عالء �لعفيفي | �لع�شو �ملنتدب ب�شركة �لقلعة باجلز�ئر
قبل ان�سمامه ل�رشكة القلعة، عمل عالء العفيفي ب�رشكة  Goldman Sachs & Co بلندن كاأحد اأع�ساء فرق الدمج 
والإ�ستحواذ واملوارد الطبيعية وال�سناعية. وعمل العفيفي من خالل وظيفته يف عدد من عمليات الرتويج وتغطية 
واإ�سرتاتيجيات  والأ�سهم  والإ�ستحواذ  الدمج  �سفقات  حول  للعمالء  الإ�ست�سارات  قدم  كما  ال�سخمة،  الإكتتاب 
 Mittal Steel، Petrolplus، Saint-Gobain، British Petroleum، Shell، British التمويل والأن�سطة الدفاعية ومنهم
Gas، InterGen، MOL، SAS، ICI، و�سينما اأوديون. ويتوىل العفيفي حاليًا رئا�سة مكتب القلعة باجلزائر، وذلك 

اإىل جانب ع�سويته يف جمل�س الإدارة يف كل من �رشكة القلعة باجلزائر و�رشكة اأ�سيك لالأ�سمنت-اجلزائر، و�رشكة 
اأ�سكوم-اجلزائر. عالء العفيفي حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الإقت�ساد واإدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية 
بالقاهرة، ودرجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من كلية وارتون لالأعمال بالوليات املتحدة الأمريكية، مع الرتكيز على 

�سيا�سات التمويل والإدارة الإ�سرتاتيجية والتنظيمية.

عمرو �لرببري | �لع�شو �ملنتدب
ان�سم عمرو الرببري ل�رشكة القلعة يف عام 2009 بعد عمله مع دويت�سه بنك و�سيتي جروب يف جمالت متنوعة �سملت 
التمويل ال�سخ�سي واملوؤ�س�سي وتداول امل�ستقات والهيكلة. وقبل ان�سمامه ل�رشكة القلعة عمل الرببري مع دويت�سه 
بنك يف ق�سم التداول واملواقف اخلا�سة بالأ�سواق النا�سئة مع الرتكيز على اأ�سواق منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا والأ�سواق الأفريقية. عمرو الرببري اأم�سى فرتة درا�سية يف جامعة ولية بن�سلفنيا الأمريكية وح�سل على 

درجة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة.

با�شم عزب| �لع�شو �ملنتدب
قبل ان�سمامه ل�رشكة القلعة يف عام 2009 يف من�سب الع�سو املنتدب ومدير اإ�سدار الأ�سهم يف اأنحاء العامل العربي، 
كان عزب مديرًا لق�سم ال�سم�رشة التابع ل�رشكة بلتون القاب�سة وقام بتغطية اأ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي 
واملوؤ�س�سات  املالية  املالءة  اأ�سحاب  العمالء  اأن�سطة  رئا�سة  �سابقًا  وتوىل عزب  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  وال�رشق 
املالية العربية باملجموعة املالية هريمي�س، بنك ال�ستثمار الرائد يف العامل العربي، بعد عمله يف ق�سم التمويل التابع 

للبنك امل�رشي الأمريكي )كريدي اجريكول م�رش حاليًا( وق�سم التمويل املوؤ�س�سي التابع ل�سيتي بنك م�رش.
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مجل�س الإدارة

�ملوؤ�س�ص ورئي�ص جمل�ص �لإد�رة
�أحمد هيكل

�لأع�ساء غري �لتنفيذيني
عالء عرفه

)ان�سم عام 2008(
ه�شام عبد�حلميد �أحميد 

�رشكة الإمارات الدولية لال�ستثمار )ان�سم عام 2008(
�شاري موري�ص

�رشكة العليان املالية املحدودة )ان�سم عام 2008(
كرمي �ل�شرييف

�رشكة Power Investment )ان�سم عام 2009(
�ل�شيخ طارق �لقا�شمي

)ان�سم عام 2009(
جمدي �لد�شوقي

�رشكة Cape Collard Investments  )ان�سم عام 2008(
�ل�شيخ حممد بن �شحيم �آل ثاين

)ان�سم 2010(

�لأع�ساء �لتنفيذيني
ه�شام �خلازند�ر

ال�رشيك املوؤ�س�س والع�سو املنتدب
كرمي �شادق
الع�سو املنتدب

�أحمد �حل�شيني
الع�سو املنتدب

مرو�ن �لعربي
الع�سو املنتدب

�أحمد �ل�شامي
الع�سو املنتدب

تلتزم �رشكة القلعة باملعايري العاملية للحوكمة يف اإدارتها لل�رشكات التابعة. وخالل العام املا�سي اتخذ جمل�س الإدارة خطوات جادة خللق هيكل اإداري جديد ي�سعى حل�سن 
متثيل ال�رشكاء املحدودين وذلك حماية مل�سالح وحقوق ال�رشكاء وامل�ساهمني. 

واإىل جانب موؤ�س�س �رشكة القلعة وال�رشيك املوؤ�س�س واأربعة من الأع�ساء املنتدبني يف اللجنة التنفيذية، ي�سم جمل�س اإدارة �رشكة القلعة حاليًا �سبعة اأع�ساء غري تنفيذيني 
مت اختيارهم من قبل م�ساهمي ال�رشكة.
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�رشكة القلعة )Citadel Capital( هي ال�رشكة الرائدة يف جمال الإ�ستثمار املبا�رش يف منطقة ال�رشق الأو�سط 
�سناعي  قطاع   15 يف  املوزعة  ب�رشكاتها  للتحكم  متخ�س�س  قطاعي  �سندوق   19 ومتتلك  واأفريقيا، 
متنوع يف اأنحاء 14 دولة، باإ�ستثمارات ت�سل قيمتها اإىل 8.3 مليار دولر اأمريكي – ومن بينها �رشكة 
نايل لوجي�ستيك�س )الوطنية للنقل النهري �سابقا(، والتي ت�سهد منوًا �رشيعًا يف جمال النقل والدعم 

اللوجي�ستي م�ستفيدًة من نهر النيل الذي ي�سكل ثروة كبرية ولكنها غري م�ستغلة فعليًا.



�رشكة القلعة )Citadel Capital( هي ال�رشكة الرائدة يف جمال الإ�ستثمار املبا�رش يف منطقة ال�رشق الأو�سط 
واأفريقيا، ومتتلك 19 �سندوق قطاعي متخ�س�س للتحكم ب�رشكاتها املوزعة يف 15 قطاع �سناعي متنوع 
يف اأنحاء 14 دولة، باإ�ستثمارات ت�سل قيمتها اإىل 8.3 مليار دولر اأمريكي – ومن بينها جمموعة جذور 
لل�سناعات الغذائية، وهي اإحدى ال�رشكات الإقليمية الكربى يف جمال الزراعة وال�سناعات الغذائية، 

وت�سعى للتو�سع يف كافة اأن�سطتها يف املنطقة عرب اإقامة امل�رشوعات اجلديدة.
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الهند�سة  جمالت  يف  الرائدة  الإقليمية  ال�رشكات  اإحدى  هي  القاب�سة  اأ�سيك  جمموعة 
والإن�ساء والأ�سمنت ومتتد عملياتها يف اأنحاء ال�رشق الأو�سط واأفريقيا. وتقدم املجموعة 
احللول املتكاملة واخلدمات الإدارية لعمليات التجهيز يف قطاع الأ�سمنت من خالل ق�سمني 
رئي�سيني هما ق�سم الت�سييد واملقاولت، وق�سم الهند�سة والإدارة والإن�ساءات، وجنحت 
على مدار 32 عامًا يف التخ�س�س يف العديد من الأن�سطة منها هند�سة امل�سانع والإدارة 

الفنية، والتحكم الآيل، والإن�ساء، واملواد الإ�ستهالكية التي حتتاجها م�سانع الأ�سمنت.
ومن بني ال�رشكات التي ت�سمها اأ�سيك القاب�سة حتت مظلتها تاأتي �رشكة اأ�سيك 
وتنت�رش  الأ�سمنت  اإنتاج  جمال  يف  باملنطقة  الرائدة  ال�رشكات  اإحدى  وهي  لالأ�سمنت 
لرفع  وت�سعى  العراق  كرد�ستان  حتى  اجلزائر  من  متتد  اأ�سواق  خم�سة  يف  عملياتها 

حجم اإنتاجها ال�سنوي اإىل 14 مليون طن بحلول عام 2014.
الأ�سمنت  منتجي  يخدم  متكامل  كمجمع  حاليًا  القاب�سة  اأ�سيك  جمموعة  وتعمل 
على امل�ستوى الإقليمي وتقدم خدمات الإدارة والإن�ساء واملقاولت من خالل عدد من 
للتحكم  للهند�سة والإدارة، واأ�سيك  اأري�سكو، واأ�سيك  الفرعية هي �رشكات  ال�رشكات 

الآيل، واإيزاكو، وكذلك تكنولوجيا حماية البيئة من خالل �رشكة اأ�سينربو.

تطور �أن�سطة �ل�سركة
ولديها  )قنا(  لالأ�سمنت  م�رش  �رشكة  يف  ح�سة  لالأ�سمنت  اأ�سيك  �رشكة  متتلك 
رخ�سة لبناء م�سنع جديد يف حمافظة املنيا بجنوب م�رش لإنتاج نحو 1.5 مليون طن 
اأ�سمنت �سنويًا. وتتواجد ال�رشكة يف اأربعة اأ�سواق هامة ت�سم اجلزائر، وال�سودان، 
وكرد�ستان العراق، و�سوريا، ومن املتوقع اأن ي�سل حجم الإنتاج اإىل 14 مليون طن 

اأ�سمنت �سنويًا بحلول عام 2014. 
ويف اجلزائر، حيث تتجاوز معدلت الطلب على الأ�سمنت القدرة الإنتاجية للدولة، 
جنحت اأ�سيك لالأ�سمنت يف احل�سول على ن�سبة 35% وحق تويل الإدارة يف �رشكة زهانه 
ببناء م�سنع جديد يف  ال�رشكة حاليًا  للحكومة اجلزائرية. وتقوم  اململوكة  لالأ�سمنت 
اأمريكي  اإىل 579 مليون دولر  اإ�ستثمارية ت�سل  منطقة جلفا بو�سط اجلزائر بتكلفة 
الأوىل من  املرحلة  اأن تكتمل  اإىل 3.2 مليون طن �سنويًا، على  اإنتاجية ت�سل  وبطاقة 

امل�سنع بحلول عام 2011. 
�رشكاء  اأبرز  بني  الدمناركي  الإ�ستثمار  و�سندوق  �سعيد  هائل  جمموعة  وتاأتي 
اأ�سيك لالأ�سمنت يف م�رشوع جلفا، ف�ساًل عن قيام بنك اجلزائر اخلارجي بامل�ساهمة 
اأمريكي ملوا�سلة متويل امل�رشوع الذي �سيعمل على توفري  مببلغ 180 مليون دولر 

600 وظيفة دائمة و800 فر�سة عمل غري مبا�رشة.

�ل�شناعة: الهند�سة والإن�ساء والأ�سمنت
تاريخ �الإ�شتثمار: دي�سمرب 2004

نوع �الإ�شتثمار: �سفقة اإ�ستحواذ على اأ�سول متعرثة وتاأ�سي�س م�رشوعات جديدة
ملكية �شركة �لقلعة: %49.8

مجموعة اأ�سيك القاب�سة
ومن ناحية اأخرى دخل م�سنع التكامل التابع لل�رشكة بال�سودان وتبلغ طاقته 
عام  الأخري من  الربع  يف  التجريبي  الإنتاج  �سنويًا مرحلة  مليون طن  الإنتاجية 1.6 
2009 ومن املتوقع اأن يبداأ تقدمي اإنتاجه لل�سوق املحلي بال�سودان خالل عام 2010.

يف   %85 ن�سبتها  ح�سة  على  ال�رشكة  ح�سلت  العراق،  ب�سمال  كرد�ستان  يف  اأما 
بتكلفة  جديد  اأ�سمنت  م�سنع  اإن�ساء  لل�رشكة  تتيح  �سفقة  يف  لالأ�سمنت   GRD �رشكة 
اأ�سيك لالأ�سمنت  اأمريكي. وعلى ال�سعيد ال�سوري، جنحت �رشكة  333 مليون دولر 
يف احل�سول على رخ�سة جديدة لبناء م�سنع اأ�سمنت تبلغ قدرته الإنتاجية 1.6 مليون 
طن �سنويًا ومن املتوقع اأن يبداأ اإنتاج امل�سنع بحلول عام 2013، وذلك اإىل جانب عدد 

من امل�رشوعات التي تقوم ال�رشكة با�ستك�سافها يف ال�سوق الثيوبي.
من  الأخري  الربع  يف  اجلاهزة  اخلر�سانة  لإنتاج  اجلديد  امل�سنع  اكتمال  وبعد 
اأ�سيك لالأ�سمنت حاليًا على موا�سلة ا�ستك�ساف فر�س التو�سع يف  عام 2009، تعمل 
الأ�سواق اجلديدة وخا�سة اأ�سواق جنوب ال�سحراء الإفريقية حيث ميكن الإ�ستفادة 
الأ�سمنت  على  الطلب  معدلت  يف  امللحوظة  والزيادة  املطرد  الإقت�سادي  النمو  من 

هناك.
باإدارة ثمانية م�سانع يف م�رش  اأ�سيك للهند�سة  وخالل عام 2009 قامت �رشكة 
بطاقة اإنتاجية جممعة و�سلت اإىل 15 مليون طن �سنويًا، اأي اأكرث من 30% من حجم 
الإنتاج الكلي يف م�رش، وقامت اأي�سًا بتنفيذ خم�س م�رشوعات اإ�ست�سارية خالل العام 

وت�سعى للتو�سع يف اأ�سواق اجلزائر وال�سودان وغريها من الأ�سواق املنطقة.
املدنية  للتنمية  بعقود  املعدنية  والإن�ساءات  للهند�سة  اإيزاكو  �رشكة  فازت  كما 
وامليكانيكية بخم�س م�ساروعات وا�سعة النطاق يف م�رش واجلزائر، واأعلنت اأري�سكو، 
الثاين  اخلط  اإن�ساء  من  انتهت  اأنها  �سبتمرب  يف  للمجموعة،  التابعة  املقاولت  �رشكة 

مب�سنع �سيناء لالأ�سمنت الرمادي يف العري�س. 
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�رشكة اأ�سكوم هي اإحدى ال�رشكات الإقليمية املتخ�س�سة يف تقدمي اخلدمات اجليولوجية 
والتعدينية، ومتتد عملياتها بني م�رش و�سوريا والإمارات العربية املتحدة واجلزائر 
وال�سودان واإثيوبيا. وتتخ�س�س اأ�سكوم يف اإدارة عمليات املحاجر ل�سناعة الأ�سمنت 
حيث تقدم اأكرث من 65% من املواد اخلام التي حتتاجها �رشكات الأ�سمنت يف م�رش، 
كالذهب  الثمينة  املعادن  واإنتاج  ا�ستك�ساف  ال�رشكة يف جمال  ن�ساط  اإىل جانب  وذلك 

والنحا�س، واملعادن ال�سناعية ومنها كربونات الكال�سيوم وال�سوف الزجاجي.
الطفرة  اأولهما  النمو،  لتحقيق  اأ�سا�سيني  عاملني  على  اأ�سكوم  �رشكة  وتعتمد 
البناء  قطاع  اإزدهار  بف�سل  انتع�ست  والتي  الأ�سمنت  و�سناعة  اإنتاج  يف  الكبرية 
الرثوة  من  هائل  لكم  اأفريقيا  اإحتواء  يف  الثاين  العامل  ويتمثل  املنطقة،  يف  والت�سييد 

املعدنية غري املكت�سفة.
جدير بالذكر اأن �رشكة اأ�سكوم للجيولوجيا والتعدين تنتج حاليًا نحو 28 مليون 

طن �سنويًا من املواد اخلام التي تدخل يف �سناعة الأ�سمنت.

تطور �أن�سطة �ل�سركة
قامت القلعة ب�رشاء �رشكة اأ�سكوم �سمن جمموعة اأ�سيك القاب�سة يف عام 2004، 
ومنذ ذلك احلني وحتى انف�سالها عن جمموعة اأ�سيك يف فرباير 2007، حققت ال�رشكة 
منوًا كبريًا واأ�سبحت متتلك �ست �رشكات تابعة يف �ستة اأ�سواق خمتلفة مبنطقة ال�رشق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 
وخالل عام 2009 ركزت ال�رشكة على التو�سع يف اأن�سطة اإدارة عمليات املحاجر 
مب�رش واإطالق عملياتها بال�سودان، وجنحت يف جتديد عقودها احلالية واحل�سول على 

عقود جديدة مما اأدى لزيادة الأرباح امل�سجلة بهذا القطاع مبعدل 100% تقريبًا.
وقد واجهت اأن�سطة ال�رشكة التعدينية بع�س العقبات يف الإمارات العربية املتحدة 
ال�رشكة  بالقطاع قامت  التعايف  اإ�سارات  العام، ولكن مع ظهور  واجلزائر خالل هذا 

برفع ح�ستها يف �رشكة اأ�سكوم الإمارات اإىل 69% �سعودًا من %49.
كما قامت اأ�سكوم بت�سغيل اأول م�سانعها لإنتاج كاربونات الكال�سيوم مبحافظة 

للعمل  الإدارة اخلبرية  الكوادر  اإ�سافة  املنيا خالل عام 2009، وقامت بتعزيزه عرب 
وبعد  امل�سنع.  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب  ي�سغل  الذي  ودوارد  بول  رئا�سة  حتت 
اأن متكنت ال�رشكة من تاأمني عدد من الإتفاقيات التجارية الهامة ملنتجاتها، توا�سل 

اأ�سكوم �سعيها للتو�سع يف اأ�سواق اأ�سواق الت�سدير الإ�سرتاتيجية باملنطقة.
واأعلنت اأ�سكوم اأنها قامت بتوحيد عملياتها الإقليمية يف جمال ا�ستك�ساف واإنتاج 
الذهب حتت مظلة �رشكتها “اأ�سكوم بري�سيو�س ميتالز” والتي يقوم برئا�ستها كينيث 
كرايتون لت�سمل العمليات احلالية باإثيوبيا وحقوق ال�ستك�ساف اجلديدة بال�سودان 
التي ت�سعى ال�رشكة للح�سول عليها. ويف اأكتوبر 2009 ح�سلت ال�رشكة على ح�سة 
اإ�سرتاتيجية تبلغ 9% يف �رشكة GMA Resources التي تعد اإحدى ال�رشكات الربيطانية 
الرائدة يف جمال ا�ستك�ساف واإنتاج الذهب ومدرجة بالبور�سة، كما متتلك ح�سة %52 

يف اأحد امل�رشوعات الواعدة بجنوب اجلزائر.
خالل  والتعدين  للجيولوجيا  اأ�سكوم  ل�رشكة  املجمعة  الإيرادات  انخف�ست  وقد 
الوا�سحة يف قطاع  الإجنازات  من  الرغم  على  عام 2008  بنتائج  مقارنة  عام 2009 
اإدارة عمليات املحاجر ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل تاأخر بدء الأن�سطة مب�سنع كربونات 

الكال�سيوم ون�ساط ال�رشكة اجلديد لإدارة عمليات املحاجر بال�سودان.

�سركة اأ�سكوم للجيولوجيا والتعدين

�ل�شناعة: التعدين
تاريخ �الإ�شتثمار: دي�سمرب 2004 )انف�سلت يف دي�سمرب 2006(

نوع �الإ�شتثمار: دمج وتاأ�سي�س م�رشوعات جديدة
ملكية �شركة �لقلعة:  %44.6
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�رشكة نايل لوجي�ستيك�س هي اإحدى �رشكات القلعة العاملة يف قطاع الدعم اللوجي�ستي 
والنقل النهري واإدارة املوانئ النهرية وت�سم ثالث �رشكات فرعية هي نايل كارجو 
النهرية، و�رشكة  املوانئ  لإدارة  الوطنية  �سابقًا(، وال�رشكة  النهري  للنقل  )الوطنية 

ريفر فايل – كري مارين.
ومتار�س نايل كارجو اأن�سطتها با�ستخدام 31 �سندل نهري مت جتديدهم بالكامل 
بينما يجري حاليًا بناء 62 �سندل متطور موفر للوقود و�سديق للبيئة. اأما ال�رشكة 
النهرية فتعمل على بناء وت�سغيل �سبكة متطورة من املوانئ  الوطنية لإدارة املوانئ 
النيل يف م�رش، بينما  اإ�سرتاتيجية على طول املجرى املالحي لنهر  اأماكن  النهرية يف 
اأ�سطول مكون من 21 �سندل نهري  تعمل �رشكة ريفت فايل كري مارين على ت�سغيل 

وميناء نهري مبدينة كو�ستي بال�سودان، على بعد 300 كم جنوب اخلرطوم.
ويف يوليو 2009 ح�سلت نايل لوجي�ستيك�س على �رشكة ريفت فايل – كري مارين 
لت�سبح ذراعها الإ�ستثماري يف ال�سوق ال�سوداين، يف عملية ت�سمنت احل�سول على 21 
يتم  اإ�سرتاتيجية  مواقع  يف  اأر�س  وقطعتي  ودافعات  الأغرا�س  متعدد  نهري  �سندل 
حاليًا تطويرها لت�سبح موانئ نهرية وم�ستودعات للتخزين. ومن املخطط اأن ت�سبح 
واملزيد من  ال�سنادل  من  اأ�سخم  لأ�سطول  نواًة  لل�رشكة  التابعة  ال�سودانية  الأ�سول 

املوانئ النهرية.
وتخطط  النهري  النقل  قطاع  تطور  من  لالإ�ستفادة  لوجي�ستيك�س  نايل  وت�سعى 
وال�سناعة  الزراعة  بقطاعات  لعمالئها  اجلودة  فائقة  التو�سيل  خدمات  لتوفري 

والتجارة يف كل من م�رش وال�سودان واأوغندا واإثيوبيا وكينيا. 

تطور �أن�سطة �ل�سركة
بداأت نايل كارجو ن�ساطها يف مايو 2008 بعد الفوز بعقد تبلغ قيمته 20 مليون 
جنيه م�رشي )3.6 مليون دولر اأمريكي(، لنقل 750 األف طن من الفحم والكوك عرب 

نهر النيل ل�سالح �رشكة الن�رش ل�سناعة الكوك والكيماويات. 
وبداأت ال�رشكة عملياتها باإ�ستخدام 31 �سندل نهري مت جتديدهم بالكامل، على 
اأن يتم جتهيز الدفعة الأوىل من اأ�سطولها اجلديد مبنت�سف عام 2010 بعد التعاقد مع 
�رشكات تر�سانة الأ�سكندرية، واملقاولني العرب بحلوان، لبناء اأ�سطولها ال�سخم وفقًا 
لأف�سل املعايري العاملية املعتمدة من الإ�ست�ساريني املحليني والدوليني. ومن املتوقع اأن 

�سركة نايل لوجي�ستيك�س
ت�سل الطاقة الإ�ستيعابية لكل �سندل جديد بطول 100 مرت اإىل ما يرتاوح بني 1500 

و1600 طن اأو 92 حاوية منطية )قيا�س 20 قدم(.
م�ساحتها  تبلغ  اأر�س  على  النهرية  املوانئ  لإدارة  الوطنية  ال�رشكة  وح�سلت 
ميناء  مدخل  جنوب  كيلومرت  )ن�سف  النوبارية  قناة  على  وتقع  مربع  مرت  األف   81
الأر�س  با�ست�سالح  ال�رشكة  وقامت  ال�ساحلي(  الدويل  الطريق  وقرب  الأ�سكندرية 
كما  اجلديد.  امليناء  لتطوير  الالزمة  املدنية  والأعمال  الأ�سا�سات  باإمتام  الآن  وتقوم 
ح�سلت ال�رشكة على اأر�س تبلغ م�ساحتها 55.373 مرت مربع يف منطقة التبني على 
بعد 15 كيلومرت جنوب القاهرة مبوجب مناق�سة عامة دخلتها يف يوليو 2007، وتعمل 
ال�رشكة حاليًا على و�سع الت�سميمات النهائية للمرحلة الأوىل بامليناء واملقرر ت�سغيلها 
يف بداية عام 2011. ويف مار�س 2008 فازت ال�رشكة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية 
مبناق�سة عامة لتاأجري ميناء نهري ملدة 15 عام يف طنا�س باإمبابة على م�ساحة 27.500 

مرت مربع. 
وقامت ال�رشكة الوطنية لإدارة املوانئ النهرية بالإنتهاء من اإن�ساء ميناء طنا�س 
ب�سمال القاهرة بطاقة ا�ستيعابية تبلغ 1 مليون طن و35 األف حاوية منطية )قيا�س 
20 قدم(، على اأن ترتفع اإىل 2 مليون طن و110 األف حاوية منطية )قيا�س 20 قدم(. 
 ،)2010( �سويف  بني  مبحافظات  اجلديدة  املوانئ  لإن�ساء  اأي�سًا  ال�رشكة  وتخطط 
واملنيا )2010(، واأ�سيوط، واأ�سوان، حيث مت بالفعل حتديد املواقع مبحافظات املنيا 
وبني �سويف وجتري حاليًا اإجراءات ا�ستخراج الرتاخي�س الالزمة لإن�ساء وت�سغيل 

املوانئ.

�ل�شناعة: النقل والدعم اللوجي�ستي
تاريخ �الإ�شتثمار: �سبتمرب 2006

نوع �الإ�شتثمار: تاأ�سي�س م�رشوعات جديدة
ملكية �شركة �لقلعة: %25.0
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متتلك �رشكة القلعة ح�سة غري مبا�رشة يف �رشكة �سكك حديد ريفت فايل بكينيا واأوغندا، 
والتي متتلك امتيازا ح�رشيا ملدة 25 عام لإدارة خط ال�سكة احلديدية بطول 2000 كم 
الذي يربط بني ميناء مومبا�سا على املحيط الهندي بكينيا واملناطق الداخلية يف كينيا 

واأوغندا ومير بالعا�سمة الأوغندية مدينة كامبال.
وح�سلت القلعة يف نهاية عام 2009 على ح�سة 17.5% يف �رشكة ريفت فايل، وذلك 
مبوجب عملية ل�رشاء 49% من �رشكة �سيلتام، وهي اأكرب م�ساهم وامل�ستثمر الرئي�سي 
يف �سكك حديد ريفت فايل بح�سة 35%. وت�سعى القلعة حاليًا لرفع ح�ستها يف ريفت 
قايل من خالل التفاو�س ل�رشاء 100% من اأ�سهم �رشكة �سيلتام، غري اأن �رشكة القلعة 
واأوغندا خالل  بكينيا  فاىل  ريفت  مليون دولر يف �رشكة  اأكرث من 150  ل�سخ  ت�سعى 

اخلم�س �سنوات القادمة. 
اأفريقيا واأي�سًا من خالل ما حتتويه  وترى �رشكة القلعة من خالل تواجدها يف 
النمو  اأمام  النقل ت�سكل عائق رئي�سي  اأن تكلفة  اأفريقيا  تقارير منظمة جمتمع �رشق 
القت�سادي يف املنطقة، حيث يوؤدي ارتفاع التكلفة وعدم كفاءة الأنظمة اإىل انخفا�س 

امل�ستوى التناف�سي لال�ستثمارات وال�رشكات الأفريقية. 
فقد اأو�سحت الدرا�سات اأن تكاليف النقل يف �رشق اأفريقيا تعد من اأعلى الأ�سعار 
للطن عن كل  اإىل 0.13 دولر  اأوغندا وكينيا  النقل بني  اأ�سعار  العامل، حيث ت�سل  يف 

كيلومرت، وذلك ب�سبب العتماد الكبري على النقل الربي بال�ساحنات، اإىل جانب �سعف 
النقل  اأ�سواق  من  ن�سيبها  انح�سار  يف  ت�سبب  مما  احلديدية  ال�سكك  �سبكات  ت�سغيل 

باملنطقة اإىل اأقل من %10. 
وبناء على ذلك اتفقت القلعة و�رشكة Trans-Century اإحدى ال�رشكات امل�ساهمة 
اإعادة الهيكلة لل�رشكة يت�سمن تو�سعات راأ�سمالية  يف ريفت فايل على تطبيق برنامج 

قيمتها 250 مليون دولر اأمريكي.

�سركة �سكك حديد ريفت فالي

�ل�شناعة: النقل والدعم اللوجي�ستي
تاريخ �الإ�شتثمار: نوفمرب 2009

نوع �الإ�شتثمار: دمج
ملكية �شركة �لقلعة: غري متاح
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جمموعة جذور هي اإحدى املجموعات الإقليمية العاملة باملجال الزراعي وال�سناعات 
الغذائية، وتركز على ثالثة اأن�سطة رئي�سية هي املنتجات الزراعية، والألبان، وال�سلع 

الإ�ستهالكية �رشيعة الدوران. 
وت�سم اإ�ستثمارات جمموعة جذور يف م�رش �رشكات دينا لالإ�ستثمارات الزراعية 
فوود،  ومامز  الدولية،  والعجيزي  وامل�رشيني،  امليزان،  والر�سيدي  دينا(،  )مزارع 

واإجنوي، بالإ�سافة �رشكة امل�رشف الرائدة يف �سناعة احللويات بال�سودان.
الزراعي  القطاع  تطور  تواجه  التي  العقبات  من  لال�ستفادة  جذور  وت�سعى 
بني  الرتابط  عدم  يف  بو�سوح  تظهر  والتي  واملنطقة،  مب�رش  الغذائية  وال�سناعات 
�سعف  عن  ف�ساًل  به،  ال�سخمة  امل�رشوعات  وحمدودية  القطاع،  بهذا  الإ�ستثمارات 
باخلربة  حتظى  التي  والكيانات  لل�رشكات  ممتازة  فر�سة  يقدم  ما  وهو  متويلها، 

والتمويل الالزم لتح�سني ورفع م�ستويات املناف�سة بال�سوق. 

تطور �أن�سطة �ل�سركة 
متتد مزارع دينا على م�ساحة ع�رشة األف فدان مما يجعلها اأكرب مزارع القطاع 
اخلا�س مب�رش، كما تعد كربى �رشكات اإنتاج احلليب الطازج مب�رش حيث ي�سل حجم 
اإنتاجها ال�سنوي اإىل 45 األف طن )ومن املخطط اأن يرتفع اإىل 60 األف يف عام 2010(. 
على  والفاكهة  واخل�رشوات  الألبان  توريد  �رشكات  راأ�س  على  دينا  مزارع  وتاأتي 

امل�ستوى املحلي والإقليمي.
اإنتاج وت�سنيع احلالوة  اإحدى ال�رشكات الرائدة يف  اأما الر�سيدي امليزان فهي 
والطحينة، وجنحت الإدارة املتميزة لها على مدار ثالثة اأجيال يف حتويلها من �رشكة 
�رشكة  تاأتي  امليزان  الر�سيدي  جانب  واإىل  كبري.  اإقليمي  كيان  اإىل  �سغرية  عائلية 
والتواجد  الإنت�سار  املتنوعة، و�ساحبة  منتجات اجلنب  ت�سنيع  الرائدة يف  امل�رشيني 

القوي يف ال�سوق امل�رشي. 
الدولية،  العجيزي  اأغ�سط�س عام 2008 قامت جمموعة جذور ب�رشاء �رشكة  يف 
وهي �رشكة رائدة يف جمال ت�سدير املحا�سيل الزراعية التي ت�سم العنب والفا�سوليا 
ت�سدير  يف  املتخ�س�سة  فوود  مامز  �رشكة  ب�رشاء  قامت  كما  والفراولة.  اخل�رشاء 

املنتجات الغذائية.

ال�رشكات  اأوىل  ت�سبح  حتى  جذور  جمموعة  تطوير  ملوا�سلة  القلعة  وت�سعى 
الإقليمية املتخ�س�سة يف ال�سناعات الغذائية حتمل عالمة “�سنع يف م�رش” ومن ثم 
ت�سعى ال�رشكة وراء املزيد من �سفقات الإ�ستحواذ والفر�س اجلديدة لتحقيق النمو 

بكافة الأن�سطة الرئي�سية مبجموعة جذور.
الغذائية  لل�سناعات  النيل  �رشكة  �رشاء  عن  جذور  اأعلنت   2009 يونيو  ويف 
)اإجنوي(، وهي اإحدى ال�رشكات امل�رشية الكربى يف اإنتاج الألبان والع�سائر الطبيعية، 
وتلى ذلك اإعالن الر�سيدي امليزان يف يوليو 2009 عن بدء الإنتاج يف اأحدث م�سانع 
�سل�سة الطماطم واملربى مبنطقة ال�رشق الأو�سط واأفريقيا. وبالفعل قامت ال�رشكة 
و�سول  دعم  ما  وهو  رم�سان،  �سهر  خالل  اجلديدة  للماركة  ناجحة  ت�سويق  بحملة 
�سبكة التوزيع بامل�سنع، الذي تبلغ قيمته الإ�ستثمارية 30 مليون جنيه م�رشي، اإىل 
91% من امل�ستهلكني امل�رشيني، مع ا�ستمرار التو�سع يف عمليات الت�سدير اإىل اأ�سواق 

34 دولة خمتلفة. 
واأعلنت جذور يف نوفمرب 2009 عن اإمتامها لأول عملية �رشاء دولية بعد الو�سول 
ال�سودانية  ال�رشكة  امل�رشف،  �رشكة  من   %75 ح�سة  على  مبوجبه  ح�سلت  لتفاق 
اإنتاج احلالوة الطحينية والب�سكويت والدقيق، يف عملية بلغت قيمتها 19  الرائدة يف 

مليون دولر اأمريكي.

مجموعة جذور

�ل�شناعة: الزراعة وال�سناعات الغذائية
تاريخ �الإ�شتثمار: �سبتمرب 2007

نوع �الإ�شتثمار: دمج
ملكية �شركة �لقلعة: %20.0
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�رشكة وفرة هي اإحدى �رشكات القلعة العاملة يف القطاع الزراعي الواعد بال�سودان، 
ومتتلك عقودًا لأكرث من خم�سمائة األف فدان من خالل �رشكاتها التابعة، �سابينا )254 
األف فدان ب�سمال ال�سودان(، وال�رشكة ال�سودانية امل�رشية للمحا�سيل الزراعية - 

�سياك )250 األف فدان بجنوب ال�سودان(.
امل�رشوعات  اأ�سخم  اإىل  بها  تتحكم  التي  الأرا�سي  لتحويل  ال�رشكة  وت�سعى 
النقدية  املحا�سيل  من  متنوعة  جمموعة  لزراعة  تخطط  حيث  بال�سودان،  الزراعية 

ومنها الأرز والذرة ونبات عباد ال�سم�س وخمتلف احلبوب والبقوليات.
وتوا�سل �رشكة وفرة حاليًا �سعيها ل�ستك�ساف املزيد من فر�س الإ�ستثمار التي 
تتكامل مع م�رشوعاتها مبا يتما�سى مع خططها للتحول اإىل اأ�سخم �رشكات القطاع 

الزراعي بال�سودان.

تطور �أن�سطة �ل�سركة
قامت القلعة بتاأ�سي�س �رشكة �سابينا يف �سبتمرب 2008 لتتحكم باإ�ستثماراتها يف 
مدينة  قرب  الزراعية  القلعة  اإ�ستثمارات  �سابينا  وت�سم  بال�سودان.  الزراعي  القطاع 
األف  كو�ستي حيث ح�سلت على عقود مدتها ثالثني عامًا وقابلة للتجديد لنحو 254 
كما  مبا�رشًة.  النيل  نهر  على  منها  كيلومرت   37 تطل  الزراعية  الأرا�سي  من  فدان 
بعد 300  على  الأبي�س،  النيل  بولية  ل�سابينا  التابعة  الأر�س  مت تخ�سي�س جزء من 
كيلومرت جنوب اخلرطوم، لزراعة ق�سب ال�سكر، على اأن يتم ا�ستخدام اجلزء املتبقي 

لزراعة املحا�سيل الزراعية املختلفة.
اأما �رشكة �سياك فقد مت تاأ�سي�سها يف بداية عام 2009 وح�سلت على عقود لقرابة 
250 األف فدان من الأرا�سي الزراعية يف جنوب ال�سودان بالقرب من مدينة بانتيو، 
وجدير  ال�سودان.  جنوب  عا�سمة  جوبا  مدينة  �سمال  كيلومرت   600 نحو  بعد  على 
الذي متلكه �رشكة كري  النهري  امليناء  الأر�س تقع على م�سافة قريبة من  اأن  بالذكر 

مارين، اإحدى اإ�ستثمارات القلعة بقطاع النقل النهري يف ال�سودان.
يتمتع  حيث  �سياك  لرئا�سة  �سورز  بيرت  ب�سم  القلعة  قامت   2009 عام  وخالل 
بخربة ترجع اإىل 30 عامًا من العمل بالقطاع الزراعي يف ال�سودان وبوت�سوانا. وقامت 
)اإ�سرتايل  اإجلني  جون  منهم  موظف   37 اإىل  �سابينا  يف  املوظفني  عدد  برفع  ال�رشكة 
اجلن�سية ويتمتع بخربة 20 عامًا( يف من�سب الع�سو املنتدب، وقامت بتزويد ال�رشكة 

املوظفني  من  وغريهم  املواقع  لتطوير  ومدير  للعمليات،  ومدير  جديد،  مايل  مبدير 
اجلدد.

املعدات  توريد  وبداأت  فدان  األف   32 جتهيز  من  �سابينا  متكنت  العام  وبنهاية 
اإعداد التقييمات الفنية واملالية والت�سويقية  الالزمة للزراعة، بينما انتهت �سياك من 
ودخلت مرحلة �رشاء املعدات هي الأخرى، وذلك اإىل جانب بدء عمليات تطوير املواقع 
يف بداية 2010، على اأن يتم جتهيز م�ساحات �سا�سعة للزراعة بحلول مو�سم الأمطار 

مبنت�سف العام.
يونيو  �سهر  يف  للزراعة  فدان  األف  ثالثة  لتجهيز  حاليًا  �سابينا  �رشكة  وتعمل 
2010 بينما تعمل �سياك على جتهيز 20 األف فدان وبدء الأن�سطة الزراعية بها بحلول 

مو�سم الأمطار يف  منت�سف عام 2011.
واأخريًا اأعلنت �رشكة وفرة يف اأبريل 2010 عن اأن اإحدى �رشكاتها التابعة، �رشكة 
النه�سة للحلول املتكاملة، تعمل حاليًا على تاأ�سي�س اأحدث مزارع الأرز يف غرب ولية 
النيل الأبي�س، على بعد 150 كم جنوب اخلرطوم. و�سي�سبح هذا امل�رشوع اأول مزارع 
الأرز  واإنتاج  زراعة  و�سيعمل  فدان  األف  م�ساحة 60  على  بال�سودان  التجارية  الأرز 

الطويل عايل اجلودة وت�سنيعه يف مطحن جديد تقوم ال�رشكة باإن�سائه يف املوقع. 
بال�سودان  املحلي  ال�سوق  يف  الأرز  ال�رشكة من  اإنتاج  توزيع معظم  يتم  و�سوف 
)حيث ي�ستورد ال�سودان كافة احتياجاته من الأرز( على اأن يتم ت�سدير ن�سبة ب�سيطة 

اإىل الأ�سواق الإقليمية املجاورة يف اأفريقيا وال�رشق الأو�سط.

�سركة وفرة

�ل�شناعة: الزراعة واملنتجات الغذائية ال�ستهالكية
تاريخ �الإ�شتثمار: �سبتمرب 2007

نوع �الإ�شتثمار: دمج
ملكية �شركة �لقلعة: %49
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ال�رشكة الوطنية للبرتول هي اإحدى �رشكات القلعة العاملة يف قطاع البرتول والغاز 
الطبيعي ومتتد عملياتها يف اأنحاء ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 

اإدارة  �رشكة  اأ�سهم  كامل  على  بالإ�ستحواذ   2006 عام  يف  ال�رشكة  قامت 
البحري  �سقري  اإمتياز  حقوق  متتلك  والتي  )بيتزيد(،  والإ�ستثمارات  امل�رشوعات 
)حقول جاما وخليج �سقري( يف خليج ال�سوي�س، واإمتياز �سقري البحري متتلك بيتزيد 
اأربعة اإمتيازات بحرية اأخرى ت�سمل جنوب اأبو زنيمة، و�رشق خري، وجنوب رم�سان، 

وعز العربان، وكذلك اإمتياز �سمال املغارة يف �سمال �سيناء. 
والتي  املحدودة،  للبرتول  النيل  وادي  �رشكة  يف  ح�سة  اأي�سًا  ال�رشكة  ومتتلك 
وال�رشكة  بال�سودان،  هامة  ا�ستك�سافية  مربعات  ثالثة  يف  امل�ساركة  بحقوق  تتمتع 
الوطنية لإنتاج الزيت، �ساحبة حقول الزيت الثقيل يف م�رش وحقول الغاز الطبيعي 

يف باك�ستان.

تطور �أن�سطة �ل�سركة
لقد وجدت �رشكة القلعة اأن فجوات التوريد التي يعاين منها قطاع الطاقة على 
امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية تعد فر�سة مثالية لإن�ساء �رشكة بهذا احلجم 
دمج  من خالل  والغاز  البرتول  واإنتاج  ا�ستك�ساف  قطاع  متطلبات  تغطية  على  تعمل 
وتغطي  واملنطقة.  م�رش  يف  املجال  هذا  يف  تعمل  التي  امل�ستقلة  ال�سغرية  ال�رشكات 
الإمتيازات ال�ستة التي متتلكها ال�رشكة الوطنية للبرتول حاليًا نحو 3670 كيلومرت 

مربع يف خليج ال�سوي�س و�سمال �سيناء.
وتهدف �رشكة القلعة اإىل تكوين كيان اإقليمي كبري يفوق اإنتاجه 50 األف برميل 
برتول يوميا، ولذلك فاإن ال�رشكة الوطنية للبرتول تقوم بدرا�سة �سفقات الإ�ستحواذ 
املتاحة مبنطقة ال�رشق الأو�سط واأفريقيا، ومن ناحية اأخرى تلتزم ال�رشكة باملوازنة 
بني اأ�سول الإ�ستك�ساف واأ�سول الإنتاج التابعة لها ومنها اإمتياز جنوب اأبو زنيمة، 

والذي ي�سمل حقل مذهل – ويعد من الأ�سول املنتجة حتت التطوير.
ووفقا لتقرير الحتياطيات ال�سادر عن �رشكة رايدر �سكوت يف دي�سمرب 2009، 
ومن  برتول.  برميل  مليون   8.5 مذهل  بحقل  واملحتملة  املوؤكدة  الحتياطيات  ت�سم 
املتوقع اأن يبداأ الإنتاج من احلقل يف الربع الثاين من عام 2011، على اأن يرتفع معدل 

الإنتاج اإىل 6240 برميل برتول يوميا يف الربع الثالث من عام 2011.

ال�سركة الوطنية للبترول

الواقع   EE84-2 حقل  يف  واعدة  باإمكانات  اأبوزنيمة  جنوب  اإمتياز  يتمتع  كما 
بالقرب من حقل مذهل. ووفقا لتقرير �رشكة رايدر �سكوت ال�سادر يف مار�س 2010، 

فاإن الإمتياز يتمتع باحتياطيات متاحة )P50( تبلغ 91 مليون برميل برتول.
واأعلنت ال�رشكة الوطنية للبرتول يف دي�سمرب 2009 عن زيادة الإنتاج يف بئر خليج 
�سقري 5، الواقع �سمن منطقة اإمتياز �سقري البحرية من 60 اإىل 1600 برميل برتول 

يوميًا، وبذلك يرتفع حجم الإنتاج الكلي لل�رشكة اإىل 1908 برميل برتول يوميًا. 
وجدير بالذكر اأن حممد فريد، رئي�س جمل�س اإدارة ال�رشكة الوطنية لإنتاج الزيت 
اإدارة ال�رشكة الوطنية للبرتول ابتداء  / رايل اإنريجي، �سيتوىل مهام رئي�س جمل�س 

من 1 مار�س 2010.

National Petroleum Company (NPC)

�سيناء

�لبحر �الأبي�ص �ملتو�شط

خليج �ل�شوي�ص

�سمال املغارة

جنوب اأبو زنيمة

جنوب رم�سان

شرق خير

جاما

خليج شقير

�ساطئ عز العربان

مربعات استكشافية
مربعات تطوبرية

�ل�شناعة: البرتول والغاز الطبيعي
تاريخ �الإ�شتثمار: دي�سمرب 2005

نوع �الإ�شتثمار: دمج
ملكية �شركة �لقلعة: %14.9

28

�شركة القلعة



ال�رشكة الوطنية لإنتاج الزيت هي اإحدى ال�رشكات العاملة بقطاع ا�ستك�ساف واإنتاج 
املدفوع  راأ�سمالها  ويبلغ  بالقاهرة  الرئي�سي  مقرها  يقع  الطبيعي،  والغاز  البرتول 

الزيت 626 مليون دولر اأمريكي.
من  وجمموعة  للبرتول  الوطنية  وال�رشكة  القلعة  �رشكة  قامت   2007 عام  يف 
التي تتخذ  الكندية  اإنريجي  اأ�سهم �رشكة رايل  امل�ستثمرين ب�رشاء ح�سة 100% من 
من كاجلاري مقرًا لها يف �سفقة بلغت قيمتها 868 مليون دولر اأمريكي. ومتتلك رايل 
اإنريجي 100% من حقوق الت�سغيل يف حقل ع�رشان النفطي وهو من اأهم حقول الزيت 
على ال�ساطئ الغربي خلليج ال�سوي�س يف م�رش، كما متتلك ح�سة 30% يف اإمتياز �سافد 

كوه للغاز الطبيعي يف باك�ستان. 

تطور �أن�سطة �ل�سركة
منذ اأن ا�سرتت القلعة �رشكة رايل اإنريجي قامت بتنفيذ برنامج اإ�ستثماري طموح، 
والإ�ستفادة  ال�رشكة  اإنتاج  مل�ساعفة  م�ستوى  اأعلى  على  اإداري  فريق  بتعيني  وقامت 
من منو الإحتياطيات. وتقوم الإدارة حاليًا بالرتكيز على حتقيق الإ�ستفادة الق�سوى 
من حقل ع�رشان عرب تطوير املناطق الغربية وال�رشقية باحلقل ورفع الإنتاج وقاعدة 

الحتياطيات.
الإحتياطيات  حجم  في�سل  الآن  اأما 
برتول  برميل  مليون   395 اإىل  املحتملة 
 – ع�رشان  حقل  بني  منا�سفة  مكافئ 
الواقع على �ساطئ خليج ال�سوي�س وتقوم 
ال�رشكة بت�سغيله من خالل �رشكة �سيميتار 
لالإنتاج م�رش املحدودة والتي متتلك 329 
مليون برميل برتول – وحقل �سل�سبيل يف 
ينتج  والذي  الباك�ستاين،  البنجاب  اإقليم 
مكافئ،  برتول  برميل  مليون   66 حوايل 

اأي ما يعادل نحو 460 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
و�ساهمت التطورات يف الن�سف الثاين من عام 2009 يف رفع اإنتاج ال�رشكة بن�سبة 
80% لي�سل حجم الإنتاج الكلي من اأ�سول ال�رشكة يف م�رش والباك�ستان اإىل 6100 
من اخلطوات  لعدد  مبا�رشة  كنتيجة  دي�سمرب 2009،  يف  يوميا  مكافئ  برتول  برميل 
اإىل  والتحول  �ساندز  زيت  مب�رشوع  الإنتاج  عمليات  لتطوير  ال�رشكة  اتخذتها  التي 
التي يتم �سخها تدريجيا، وهو ما  البخار  البخار مع رفع كمية  ال�سخ  ا�سرتاتيجية 
اأدى اإىل ارتفاع الإنتاج باملنطقة اجلنوبية باحلقل اإىل 2600 برميل برتول يوميا من 

2000 برميل برتول يوميا يف دي�سمرب 2009.
وتتوقع ال�رشكة اأن تتيح ا�سرتاتيجية �سخ البخار فر�سا جديدة لال�ستفادة من 
قاعدة الحتياطيات خالل الفرتة املقبلة، وت�سعى اإىل تفعيل منظومة ديناميكية ل�سخ 
ل�ستخراج  احلالية  العمليات  لتح�سني  ع�رشان  �سمال  يف  التجريبي  البئر  يف  البخار 

الزيت.

ال�سركة الوطنية لإنتاج الزيت 
/ رالي اإنيرجي

�ل�شناعة: الزيت الثقيل
تاريخ �الإ�شتثمار: �سبتمرب 2007

نوع �الإ�شتثمار: دمج
ملكية �شركة �لقلعة: %14.9
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جمال  يف  العاملة  القلعة  �رشكات  اإحدى  هي  املحدودة  للبرتول  النيل  وادي  �رشكة 
عمليات  حاليًا  ومتار�س  ال�سودان،  يف  الطبيعي  والغاز  البرتول  واإنتاج  ا�ستك�ساف 
الإ�ستك�ساف يف ثالثة من اأهم الإمتيازات ال�سودانية )مربع A ومربع 9 ومربع 11( 
بعد ح�سولها على حقوق امل�ساركة يف يونيو 2008 يف الإمتيازات الثالثة التي تغطي 

م�ساحة 263،718 كم مربع. 
فقد اإ�ستحوذت �رشكة وادي النيل للبرتول املحدودة على ن�سبة 58% من ح�سة 
املقاول يف  ال�سودان، ون�سبة 36% من ح�سة  A( يف جنوب  اإمتياز )مربع  املقاول يف 
ح�سة  �رشاء  اإمكانية  مع  اخلرطوم،  حو�س  يف   )11 و)مربع   )9 )مربع  اإمتيازات 

اإ�سافية يف الإمتيازين ن�سبتها 28%. ومتتلك �رشكة زافر ن�سبة 49% من ح�سة املقاول 
يف )مربع 9( و)مربع 11(، بينما متتلك �رشكة برتول ال�سودان )�سوادبت( الن�سبة 

املتبقية.
ال�سودان،  جنوب  يف  واملجلد  مليط  حو�سي  حميط  يف   )A )مربع  اإمتياز  ويقع 
والتي تعد من اأهم اأحوا�س العامل الغنية بالهدروكربونات وحتتوي على معظم حقول 
البرتول املكت�سفة يف ال�سودان. وعلى طول الإمتداد اجلنوبي حلو�س املجلد يف غرب 
مربع A، تقع مربعات 1 و5A والتي ت�سمل عددا من حقول البرتول املكت�سفة، ويعد 

.A 5 والذي يقع 17 كم غرب مربعA اأحدث الإكت�سافات يف مربع Panour-N1 بئر
وتقع اإمتيازات )مربع 9( و)مربع 11( يف اجلزء ال�سمايل من البالد، وهو اجلزء 
الذي مل يتم ا�ستك�سافه بعد. وقامت ال�رشكة بتحديد �ستة اأحوا�س حمتملة يف مربع 
9 ت�سمل حو�س اخلرطوم عرب ا�ستخدام تقنيات اجلاذبية والت�سكيالت الزلزالية. ويف 
عام 2009 قامت ال�رشكة باكت�ساف م�سدر جديد للغاز الطبيعي يف مربع 8 الواقع على 

بعد 100 كم جنوب �رشق مربع 9.
الغربي  ال�سمايل  الإمتداد  متثل  التي  الأحوا�س  من  جمموعة   11 مربع  وي�سم 
بئر جديد يف مربع 7  اكت�ساف  ال�رشكة خالل عام 2009 يف  حلو�س مليط. وجنحت 

الواقع على بعد 95 كم جنوب �رشق مربع 11.
وهي  الثالثة،  املربعات  يف  العمليات  واإدارة  بت�سغيل  �سوداباك  �رشكة  وتقوم 

م�رشوع م�سرتك قامت بتاأ�سي�سه �رشكات املقاولت العاملة هناك.
جميع  اتخاذ  يف  الإنفراد  بحق  املحدودة  للبرتول  النيل  وادي  �رشكة  و�ستتمتع 
القرارات املتعلقة بال�سئون املالية والإدارية يف الإمتيازات الثالثة، حيث تقوم بتمويلها 
جميعًا من راأ�سمالها الذي ي�سل اإىل 80 مليون دولر اأمريكي، ومن َثم فاإن ال�رشكة 

�ستقوم بالإدارة مبا يتنا�سب مع حجم م�ساركتها يف كل امتياز.

�سركة وادي النيل للبترول المحدودة

�ل�شناعة: الزيت الثقيل
تاريخ �الإ�شتثمار: يونيو 2008

نوع �الإ�شتثمار: اإ�ستحواذ
ملكية �شركة �لقلعة: %33.2
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بداأت ال�رشكة امل�رشية للتكرير تنفيذ م�رشوع معمل املرحلة الثانية لتكرير البرتول 
ومبعدل  اأمريكي،  دولر  مليار   3.5 تبلغ  اإ�ستثمارية  بتكلفة  الكربى  القاهرة  مبنطقة 
اإنتاج �سنوي يتعدى 4 مليون طن من املنتجات املكررة منها اأكرث من 2 مليون طن من 
اأنقى وقود من نوعه يف العامل. و�سيتم بيع الإنتاج لل�رشكة  الديزل - يورو 5، وهو 

امل�رشية العامة للبرتول مبوجب اتفاقية �رشاء بالأ�سعار العاملية ملدة 25 عام.

تطور �أن�سطة �ل�سركة
ظهرت  التي  النمو  فر�س  من  الإ�ستفادة  اإىل  للتكرير  امل�رشية  ال�رشكة  تهدف 
على خلفية التحرير التدريجي لقطاع الطاقة مب�رش. فهو ل يزال واحدًا من اأ�سعف 
الأ�سواق يف منطقة ال�رشق الأو�سط على الرغم من اإرتفاع معدلت الطلب على منتجات 
البرتول ب�سبب النمو الإقت�سادي املطرد الذي ت�سهده م�رش، ولكن تبقى معظم معامل 
التكرير يف م�رش قدمية وتنح�رش قدراتها فقط على اإنتاج املنتجات البرتولية الثقيلة 

ذات القيمة املنخف�سة.
وال�رشكة امل�رشية للتكرير هي اأحد م�رشوعات التنمية ال�سناعية الكربى التابعة 
للقطاع اخلا�س يف اأفريقيا، وت�سرتك فيها �رشكة القلعة و�رشكائها مع ال�رشكة امل�رشية 
العامة للبرتول، التي متتلك ن�سبة 15% من امل�رشوع. و�ستقوم �رشكة القاهرة لتكرير 
من  ال�رشكة  اإحتياجات  بتوفري  للبرتول،  العامة  امل�رشية  لل�رشكة  التابعة  البرتول، 

املواد الأولية من املازوت لإعادة تكريره.
القاهرة  ل�رشكة  البيئي  الأداء  حت�سني  على  للتكرير  امل�رشية  ال�رشكة  و�ستعمل 
احلراري،  الإحتبا�س  تزيد  التي  الغازات  بانبعاثات  يتعلق  فيما  البرتول  لتكرير 

لهواء  امللوثة  الكربيت  مادة  من  �سنويًا  طن  األف   93 من  يقرب  ما  اإنبعاث  و�ستمنع 
القاهرة الكربى.

و�سيتم توظيف نحو ثمانية اآلف عامل خالل مراحل الإن�ساء، اإىل جانب اإتاحة 
700 فر�سة عمل دائمة عند بدء ت�سغيل املعمل.

جنحت ال�رشكة امل�رشية للتكرير يف احل�سول على الرتاخي�س واملوافقات البيئية 
الالزمة لإمتام امل�رشوع، وقامت بتوقيع عقد تنفيذ كلي مع حتالف مكون من �رشكة 
يبداأ  اأن  على  اليابانية،   Mitsui & Co و�رشكة   ،GS Engineering & Construction

ت�سغيل امل�رشوع خالل عام  2015.
ومع بدء عمليات الإن�ساء قامت �رشكة القلعة خالل عام 2009 بالتفاو�س مع عدد 
من وكالت ائتمان ال�سادرات واملوؤ�س�سات املالية للح�سول على حزمة متويلية بقيمة 

2.6 مليار دولر اأمريكي، ومن املتوقع تنفيذ العملية خالل عام 2010.

ال�سركة الم�سرية للتكرير

�ل�شناعة: تكرير البرتول
تاريخ �الإ�شتثمار: يونيو 2007

نوع �الإ�شتثمار: تاأ�سي�س م�رشوعات جديدة
ملكية �شركة �لقلعة: %8.2
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تاأ�س�ست طاقة عربية لت�سم حتت مظلتها جمموعة متكاملة من ال�رشكات املتخ�س�سة 
اإن�سائها  ومنذ  البرتولية،  املنتجات  وت�سويق  الطبيعي  والغاز  الطاقة  توزيع  مبجال 
اتخذت طاقة عربية من م�رش قاعدة للتو�سع يف الإمارات العربية املتحدة وقطر وليبيا 

والأردن و�سوريا.
ارتفع  والذي  الطاقة  على  املتزايد  ال�سناعي  الطلب  تلبية  اإىل  ال�رشكة  وتهدف 
كثريًا مع تطور القطاع ال�سناعي باملنطقة، معتمدًة على خربتها وقوة مركزها املايل 

وا�ستمرار �سيا�سات التحرير التي متار�سها احلكومات يف قطاع الطاقة.

تطور �أن�سطة �ل�سركة
اأربع  يف  الطبيعي  الغاز  لتوزيع  تراخي�سًا  بال�رشكة  الغاز  توزيع  قطاع  ميتلك 
اإمتيازات تخدم 11 حمافظة م�رشية، وتقوم ال�رشكة حاليًا بتوزيع ما يقرب من 4 
مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي �سنويًا للعمالء ال�سناعيني ب�سفة اأ�سا�سية، بينما 
الغاز  ب�سبكة  �سكنية  وحدة  األف   750 تو�سيل  من  بال�رشكة  الت�سييد  قطاع  انتهى 

القومية. 
بعمليات  اأي�سًا  يتمتع  بال�رشكة  الطبيعي  الغاز  توزيع  قطاع  اأن  بالذكر  جدير 

اإ�سافية يف الإمارات العربية املتحدة، وقطر، وليبيا، والأردن، و�سوريا.
مب�رش  متتلكها  التي  اإنريجي  جلوبال  �رشكة  تطوير  على  عربية  طاقة  وتعمل 
ويرتكز ن�ساطها يف توليد وتوزيع الكهرباء لتلبية الطلب ال�سناعي غري امل�ستوَفى على 

الكهرباء. 
وجنحت طاقة عربية يف دخول جمال ت�سويق البرتول وتوزيع املنتجات البرتولية، 
لت�سويق هذه  املرخ�سة  للقطاع اخلا�س  التابعة  امل�رشية  ال�رشكات  اأوىل  يجعلها  مما 

املنتجات يف م�رش )مبا فيها منتجات الوقود وزيوت الت�سحيم(.

وقامت ال�رشكة بالك�سف عن خططها لفتتاح �سل�سلة حمطات برتول حتت ا�سم 
طاقة عربية يف �سهر يونيو 2009، حيث مت بالفعل افتتاح املحطات الأوىل يف حمافظات 
البحرية، واأ�سيوط، وال�رشقية، وكفر ال�سيخ، والإ�سماعيلية، وتخطط ال�رشكة لفتتاح 
45 حمطة اإ�سافية خالل اخلم�س �سنوات القادمة بعد ح�سولها على توكيل ح�رشي 

لتوزيع منتجات كا�سرتول يف م�رش.
ويف الربع الأخري من عام 2009 اأعلنت �رشكة طاقة واأ�سيك لالأ�سمنت، بالتعاون 
ويف  الكهربائية.  للطاقة  بربر  حمطة  تاأ�سي�س  عن  ال�سوداين،  املعا�سات  �سندوق  مع 
الربع الثاين من عام 2010 بداأ ت�سغيل املحطة التي تبلغ قدرتها 42 ميجاوات لتاأمني 
احتياجات الطاقة مل�سنع اأ�سمنت التكامل، وهو امل�سنع التابع لأ�سيك لالأ�سمنت وتبلغ 

طاقته الإنتاجية 1.6 مليون طن اأ�سمنت �سنويًا، مبوجب اتفاقية �رشاء ملدة 20 عام.

�سركة طاقة عربية

�ل�شناعة: توزيع الطاقة
تاريخ �الإ�شتثمار: يونيو 2006

نوع �الإ�شتثمار: تطوير ال�سناعات
ملكية �شركة �لقلعة: %34.4
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اإنبثقت �رشكة م�رشق للبرتول عن طاقة عربية، وهي اإحدى �رشكات القلعة العاملة 
يف جمال توزيع الطاقة، واأ�سبحت كيانًا م�ستقاًل يف الربع الأول من عام 2009، يف 

عملية انخف�س مبوجبها راأ�سمال طاقة عربية بواقع 25 مليون دولر اأمريكي. 

ففي عام 2008 ح�سلت طاقة عربية على قطعة اأر�س يف موقع اإ�سرتاتيجي يف �رشق 
مربع،  األف مرت  م�ساحتها 210  تبلغ  ال�سوي�س  قناة  مدخل  من  بالقرب  بور�سعيد 
ومنذ ذلك احلني يتم تطوير م�رشق للبرتول لت�سبح اأحد املراكز امل�رشية الكربى 

لتخزين املنتجات البرتولية.

تطور �أن�سطة �ل�سركة
هيئة  من  للت�سغيل  الالزمة  الت�ساريح  على  للبرتول  م�رشق  �رشكة  ح�سلت 
ميناء بور�سعيد واأكملت معظم اأعمال البنية الأ�سا�سية لبدء امل�رشوع، ومنها اأعمال 
الهند�سية  الأعمال  اإىل  بالإ�سافة  املوقع،  وت�سوية  ال�ساطئ  وحماية  التجريف، 

وت�سميم م�ستودعات البرتول، واأعمال الهند�سة البحرية.
لالإ�ستفادة من احلجم  للبرتول على رفع قدرة م�رش  و�ستعمل �رشكة م�رشق 
الهائل حلركة املرور يف قناة ال�سوي�س. فالأر�س التي ح�سلت عليها �رشكة م�رشق 
مما  مري�سك  ب�رشكة  اخلا�س  احلاويات  مرفاأ  من  قريبة  م�سافة  على  تقع  للبرتول 

�سيتيح لل�رشكة تقدمي خدماتها لل�سفن اأثناء عملية حتميل وتفريغ الب�سائع منها.
وتخطط ال�رشكة اإىل تزويد قوافل ال�سفن التي تنتظر للمرور يف قناة ال�سوي�س 
بالوقود واخلدمات الأخرى التي حتتاجها اأثناء انتظارها، و�ستقوم اأي�سًا بتخزين 
قدرتها  تبلغ  م�ستودعات  حمطة  يف  املُكررة  البرتولية  املنتجات  وتداول  ومزج 

الإ�ستيعابية 500 األف مرت مكعب.
جدير بالذكر اأن �رشكة م�رشق للبرتول هي اأول م�رشوع من نوعه يف جمهورية 

م�رش العربية، واأول حمطة م�ستودعات يف �رشق البحر الأبي�س املتو�سط.

�سركة م�سرق للبترول

�لقنطرة  �ل�شرقية
�لقنطرة �لغربية

دمياط

بور�شعيد بور فوؤ�د

�ل�شناعة: توزيع الطاقة
تاريخ �الإ�شتثمار: مار�س 2007

نوع �الإ�شتثمار: تاأ�سي�س م�رشوعات جديدة
ملكية �شركة �لقلعة: %27.3
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جال�س ورك�س هي اإحدى �رشكات القلعة العاملة يف �سناعة الزجاج بال�رشق الأو�سط 
واأفريقيا ومتتلك حاليًا ح�سة ن�سبتها 35% يف �رشكة م�رش ل�سناعة الزجاج )�س.م.م(، 
وهي اإحدى ال�رشكات الرائدة يف جمال اإنتاج وت�سدير العبوات الزجاجية يف ال�رشق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا، كما متتلك ح�سة ن�سبتها 51% يف �رشكة �سفنك�س للزجاج، 
اأحدث م�سانع الزجاج امل�سطح يف م�رش، وتبلغ  وهي م�رشوع جديد يعمل على بناء 

قيمته الإ�ستثمارية 1.1 مليار جنيه م�رشي )200 مليون دولر اأمريكي(. 
والتناف�سية  الطبيعية  املميزات  بوفرة  املنطقة  اأ�سواق  من  وعدد  م�رش  تتميز 
اأنحاء العامل، والتي تتمثل يف وفرة املواد  التي تعتمد عليها �سناعة الزجاج يف كافة 
كانخفا�س  التناف�سية  املميزات  اإىل  بالإ�سافة  ال�سيليكون،  عالية  الرمال  مثل  اخلام، 
اأ�سعار الطاقة والعمالة، ولذلك فاإن �رشكة جال�س ورك�س ت�سعى لتلبية الطلب املحلي 
املتزايد على الزجاج امل�سطح والعبوات الزجاجية، بالإ�سافة اإىل الإ�ستفادة من املزايا 

التناف�سية للمنطقة مما يتيح لها املزيد من فر�س الت�سدير.

تطور �أن�سطة �ل�سركة
قامت  اأن  اإىل  احلكومية  ال�رشكات  اإحدى  الزجاج  ل�سناعة  م�رش  �رشكة  كانت 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  ال�رشكة  وبرزت   .2004 عام  يف  الزيات  جمموعة  ب�رشائها 
يقرب من  ما  باإ�ستثمار  الزجاجية يف م�رش، وقامت  العبوات  كاأكرب �رشكات ت�سنيع 
طاقتها  ورفع  التكنولوجية  قاعدتها  تطوير  اأجل  من  اأمريكي  دولر  مليون   54.5

الإنتاجية.
للزجاج  جديد  م�سنع  ببناء  اأخرى  ناحية  من  للزجاج  �سفنك�س  �رشكة  وتقوم 
�رشكة   من  وبرتخي�س  ال�سادات  مبدينة  مربع  مرت  األف   220 م�ساحة  على  امل�سطح 
PPG Industries Inc، وهي اإحدى ال�رشكات العاملية الرائدة يف جمال ت�سنيع الزجاج 

اإىل  للم�سنع  الإنتاجية  الطاقة  �ست�سل  امل�رشوع  اكتمال  وعند  عايل اجلودة.  امل�سطح 
198 األف طن �سنويًا مما يجعله اأكرب م�سانع الزجاج امل�سطح يف م�رش. 

و�سوف تعر�س �رشكة �سفنك�س للزجاج اإنتاج امل�سنع الأّويل للبيع منا�سفة بني 
ال�سوق املحلي واأ�سواق الت�سدير، كما �ستعمل �رشكة جال�س ورك�س على �سخ املزيد 

من الإ�ستثمارات يف الفر�س التي تتاح اأمامها يف قطاع الزجاج يف م�رش واملنطقة.
يتما�سى منهجها  ال�رشكة حتى  لإعادة هيكلية  برنامج  ويف عام 2009 مت و�سع 

لتتحكم  �س.م.م.  ورك�س  جال�س  �رشكة  تاأ�سي�س  ومت  القلعة  اإ�ستثمارات  منهج  مع 
الزجاج  ل�سناعة  م�رش  و�رشكة  للزجاج  �سفنك�س  �رشكة  يف  القلعة  باإ�ستثمارات 

�س.م.م.
و�سهد عام 2009 ارتفاع اإيرادات �رشكة جال�س ورك�س بن�سبة 22% مقانة بالعام 
املا�سي على الرغم من �سعوبة املناخ الإقت�سادي، ومتكنت ال�رشكة من احلفاظ على 
قوة هام�س الربح قبل خ�سم ال�رشائب والفوائد والإهالك والإ�ستهالك والذي ا�ستقر 

عند 47% يف عام 2009، �سعودًا من 46% خالل عام 2008.
م�سانع  باأحدث  امليكانيكية  الأعمال  اإنهاء  على  حاليًا  للزجاج  �سفنك�س  وتعمل 
بعد  م�رشي،  جنيه  مليار   1.1 تبلغ  اإ�ستثمارية  بتكلفة  م�رش،  يف  امل�سطح  الزجاج 
احل�سول على الرتاخي�س امليكانيكية للم�سنع من �رشكة PPG Industries  الأمريكية. 
كما قامت الإدارة بتعيني مديرين جدد باأق�سام العمليات التجارية واملوارد الب�رشية 
لرفع ن�سبة العمالة اخلبرية واملاهرة بامل�سنع، حيث ت�سعى لبدء ت�سغيله بحلول الربع 

الأول من عام 2010.
الالزم  الزمني  التوقيت  باعتماد  قامت  فقد  الزجاج  ل�سناعة  م�رش  �رشكة  اأما 
لإن�ساء م�سنع العبوات الزجاجية التابع لل�رشكة املتحدة للزجاج بطاقة اإنتاجية تبلغ 
110 األف طن �سنويًا. ومن املخطط اأن يتم ت�سغيل املرحلة الأوىل من امل�سنع بحلول 

عام 2011، على اأن يتم ت�سغيل مرحلته الثانية يف عام 2012.

�سركة جال�س ورك�س

�ل�شناعة: الزجاج
تاريخ �الإ�شتثمار: �سبتمرب 2007

نوع �الإ�شتثمار: دمج وتاأ�سي�س م�رشوعات جديدة
ملكية �شركة �لقلعة: %20.0
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الإ�ستثمارات  عددًا من  ت�سم  قاب�سة  اإ�ستثمارية  اأنليميتد هي �رشكة  فاينان�س  �رشكة 
ال�رشكة حاليًا يف  وتعمل  الإقليمي.  امل�ستوى  على  املالية  املنف�سلة يف جمال اخلدمات 
القطاع امل�رشيف، وقطاع متويل ال�رشكات من خالل البنك ال�سوداين امل�رشي و�رشكة 
�سفنك�س اإيچيبت. ومتتلك فاينان�س اأنليميتد ح�سة يف �رشكة فارو�س كابيتال وهي بنك 
اإ�ستثماري يقع مقره يف القاهرة وواحدًا من اأكرب ع�رش �رشكات لل�سم�رشة يف الأوراق 

املالية يف م�رش وله اأن�سطة متنوعة يف جمال الإ�ستثمارات البديلة واإدارة الأ�سول.
للقلعة  التابعة  اأ�سول �رشكة جراندفيو،  باإدارة  اإيچيبت  �سفنك�س  وتقوم �رشكة 
وحدة  خالل  من  لل�رشكة،  الإداري  الفريق  يعمل  كما  ال�سناعي،  الإ�ستثمار  قطاع  يف 

منف�سلة، على اإدارة �سندوق املنح التعليمية التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ويركز البنك ال�سوداين امل�رشي ن�ساطه ب�سفة رئي�سية على متويل التجارة بني م�رش 
وال�سودان وت�سهيل دخول ال�سادرات امل�رشية اإىل اأ�سواق دول الكومي�سا، وميتلك البنك 

ترخي�سًا م�رشفيًا كاماًل، ويخطط لبدء تقدمي خدمات التجزئة امل�رشفية بال�سودان. 
كما قامت �رشكة تنمية للتمويل متناهي ال�سغر ببدء ن�ساطها يف يوليو 2009 من 
خالل �سبكة ت�سم 15 فرع. وو�سل عدد فروع ال�رشكة بنهاية العام اإىل 48 فرع واأكرث 
اأمريكي  دولر  مليون  بقيمة 9.1  تقدمي قرو�س  تنمية يف  من 200 موظف، وجنحت 

لأكرث من 32 األف عميل يف �سبعة حمافظات م�رشية. 

تطور �أن�سطة �ل�سركة
اأنليميتد  لفاينان�س  التابعة  املبا�رشة  الإ�ستثمارات  لإدارة  �سفنك�س  �رشكة  قامت 
دولر  مليون   100 بقيمة  الهيكلة  لإعادة  �سفنك�س  ل�سندوق  الأول  الإغالق  بتنفيذ 
القلعة،  �رشكة  لل�سندوق،  الرئي�سي  الراعي  من  مب�ساركة   2009 اأبريل  يف  اأمريكي 
وجمموعة من امل�ستثمرين الرئي�سيني ت�سم موؤ�س�سة التمويل الدولية، وبنك الإ�ستثمار 
�سندوق  وي�سعى  النا�سئة.  لالأ�سواق  ال�سوي�رشي  الإ�ستثمار  و�سندوق  الأوروبي 
التي  وال�سغرية  املتو�سطة  امل�رشية  ال�رشكات  لالإ�ستثمار يف  الهيكلة  لإعادة  �سفنك�س 
الهيكلة، ويف حالت حمددة  اإعادة  لتطبيق برامج  اأو يف حاجة  التعرث  تواجه م�ساكل 

قد يقوم ال�سندوق بالإ�ستثمار يف ال�رشكات التي حتتاج التغطية مالية بهدف التو�سع 
وحتقيق النمو من خالل فر�س حمددة.

وخالل العام املا�سي اأي�سًا قامت القلعة بف�سل �رشكة �سفنك�س لإدارة الإ�ستثمارات 
التابعة  ال�رشكات  اإحدى  وهي  القاب�سة  فارو�س  �رشكة  من  جزءًا  لت�سبح  املبا�رشة 

لفاينان�س اأنليميتد.
ومن ناحية اأخرى قامت �رشكة فارو�س لإدارة الأ�سول باإطالق �سندوق فارو�س 

الأول لالأ�سهم يف �سهر يوليو 2009.
وقامت فاينان�س اأنليميتد بتعيني الع�سو املنتدب اجلديد للبنك ال�سوداين امل�رشي 
يف الربع الأخري من عام 2009 بينما �سهد الربع الأول من عام 2010 ان�سمام عمرو 
�سيف ل�رشكة فاينان�س اأنليميتد قادمًا من �رشكة اإنف�ستيك لإدارة الأ�سول بلندن، حيث 
بداأ وتوىل لحقا قيادة اأن�سطة ال�رشكة يف اأ�سهم ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وكان 

رئي�سا لالإ�ستثمارات التابعة ل�رشكة اإنف�ستيك يف �سناديق ال�رشق الأو�سط واأفريقيا. 

�سركة فاينان�س اأنليميتد

�ل�شناعة: اخلدمات املالية
تاريخ �الإ�شتثمار: �سبتمرب 2006
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�رشكة بنيان للتنمية والتجارة هي اإحدى �رشكات القلعة لالإ�ستثمار يف جمال تطوير 
التجارية  املراكز  اأرقى  من  اثنني  اإن�ساء  على  وتعمل  مب�رش،  املتخ�س�سة  العقارات 

لالأثاث املنزيل والديكور حتت ا�سم ديزاينبولي�س. 
بغرب  اأكتوبر  من  ال�ساد�س  مدينة  ديزاينبولي�س يف  افتتاح مركز  بالفعل  وقد مت 
القاهرة يف اأواخر 2008، وتوا�سل ال�رشكة الآن اأعمالها لفتتاح الفرع الثاين مبنطقة 

القاهرة اجلديدة الواقعة ب�رشق القاهرة. 
و�ستقوم �رشكة بنيان بت�سغيل واإدارة املراكز التجارية مع تاأجري معار�سها لعدد 

من �رشكات الأثاث والديكور الرائدة على امل�ستوى املحلي والعاملي.
و�سوف جتمع مراكز ديزاينبولي�س التجارية عددًا كبريًا من الأ�سماء واملاركات 
العاملية يف مكان واحد من اأجل راحة العمالء وجتنيبهم م�سقة الرتدد على حمالت جتهيز 
املنازل املتناثرة يف القاهرة الكربى، حيث يهدف امل�رشوع اإىل تلبية الطلب املتزايد من 
اجليل اجلديد من مالكي العقارات الذين يرغبون يف احل�سول على املنتجات العاملية 

من خالل اأ�سواقهم املحلية.
وجدير بالذكر اأن م�رش تعمل ب�سكل وا�سع على تطوير واإن�ساء جمتمعات �سكنية 

جديدة متتد على م�ساحة 635 مليون مرت مربع يف �رشق وغرب القاهرة.

تطور �أن�سطة �ل�سركة
األف   116 م�ساحتها  تبلغ  اأر�س  ب�رشاء  بنيان  �رشكة  قامت   ،2007 �سبتمرب  يف 
من  ال�ساد�س  �رشكة  من  ال�سحراوي  القاهرة/الإ�سكندرية  طريق  على  مربع  مرت 
اأكتوبر للتنمية والإ�ستثمار )�سوديك(، لت�سبح مقرًا ملركز ديزاينبولي�س، ومت ت�سميم 
املركز ل�ستيعاب املعار�س واملكاتب وي�سمل م�ساحة خم�س�سة لإقامة املعار�س الفنية 
ملركز  التجريبي  الفتتاح  بالفعل  ومت  واملوؤمترات.  والندوات  اخلا�سة  واملنا�سبات 

ديزاينبولي�س مع الإعالن عن بدء العمليات املنتظمة يف الربع الأخري من عام 2009.

و�سيتم اإفتتاح مركز ديزاينبولي�س الثاين يف منطقة القطامية كجزء من م�رشوع 
املدينة  قلب  لي�سبح  تطويره  حاليًا  يتم  حيث  �سوديك،  ب�رشكة  اخلا�س  تاون  اإي�ست 

الناب�س مبا يحتويه من اأماكن اأنيقة للت�سوق والرتفيه. 
باململكة  الواعدة  الإ�ستثمارية  الفر�س  من  عددًا  احلايل  الوقت  يف  بنيان  وتدر�س 
لقطاع  املطرد  النمو  اأدى  املتحدة حيث  العربية  والإمارات  وقطر  ال�سعودية  العربية 
العقارات فيها اإىل خلق اأمناط طلب قوية على املنتجات الع�رشية والفريدة من الأثاث 

والديكور.
اأعلنت بنيان عن الإنتهاء من اأعمال الإن�ساء باملرحلتني الأوىل  ويف يونيو 2009 
اأقل من 18 �سهر،  اأكتوبر يف  والثانية من م�رشوع ديزانبولي�س مبدينة ال�ساد�س من 
ومت بالفعل تاأجري كافة امل�ساحات باملرحلة الأوىل لأ�سخم العالمات التجارية املحلية 

والعاملية. 
تاأمني  على  اأو�سكت  اأنها  عام 2009  من  الثاين  الن�سف  بنيان خالل  اأعلنت  كما 
عام  الثاين من  الربع  وافتتاحه يف  ديزانبولي�س  بناء مركز  حزمة متويلية ل�ستكمال 
2010، وح�سلت ال�رشكة يف الربع الأول من عام 2010 على القر�س امل�سرتك بقيمة 

185 مليون جنيه م�رشي. 
من  رائدة  عالمات  ثمانية  اأن  عن  بالإعالن   2010 يونيو  يف  لحقًا  بنيان  وقامت 
امل�ساحات  ذات  امل�رشوع  من  الأوىل  املرحلة  يف  معار�سها  افتتحت  قد  والعامل  م�رش 
املفتوحة والذي ت�سعى ال�رشكة لتحويله اإىل مقر لنحو 300 عالمة جتارية رائدة حمليًا 

واإقليميًا.

�سركة بنيان للتنمية والتجارة

�ل�شناعة: قطاع العقارات املتخ�س�سة
تاريخ �الإ�شتثمار: اأغ�سط�س 2007

نوع �الإ�شتثمار: تاأ�سي�س م�رشوعات جديدة
ملكية �شركة �لقلعة: %30.7
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تدوير  قطاع  يف  الإ�ستثماري  ذراعها  لت�سبح  توازن  �رشكة  بتاأ�سي�س  القلعة  قامت 
ال�سامل بكافة  اإىل التطوير  اأن برزت حاجة القطاع  املخلفات الزراعية وال�سلبة بعد 
املخلفات  اإدارة  ال�سخمة وح�سن  الإ�ستثمارات  اإىل وجود  يفتقر  فهو  املنطقة،  اأنحاء 
مما يقدم فر�سًا هائلة للتو�سع اجلغرايف وتغطية الطلب غري امل�ستوفى على مثل هذه 

اخلدمات.
وت�سم توازن حتت مظلتها ال�رشكة امل�رشية لتدوير املخلفات ال�سلبة )اإيكارو(، 
وجمموعة الأن�سطة الهند�سية )اإنتاج(، وهي �رشكات رائدة يف قطاع تدوير املخلفات 
مباليزيا،  عملياتها  خالل  من  دويل  بتواجد  تتمتع  كما  مب�رش،  وال�سلبة  الزراعية 

وال�سودان، وليبيا، و�سوريا. 

تطور �أن�سطة �ل�سركة
األف  تاأ�س�ست )اإيكارو( يف عام 1997 وح�سلت على عقود ملعاجلة اأكرث من 500 
طن �سنويًا من املخلفات الزراعية وال�سلبة، وخا�سًة ق�س الأرز. وعلى الرغم من تركيز 
ال�رشكة حالياً على عملية حتويل ق�س الأرز اإىل اأ�سمدة ع�سوية، اإل اأنها بداأت فى م�رشوع 
رائد وهو الأول من نوعه لت�سنيع الأعالف احليوانية، وتدر�س الآن جدوى ا�ستخدام ق�س 

الأرز يف اإنتاج الألياف متو�سطة الكثافة والوقود ال�سلب والورق باأنواعه.
وت�سمل  ال�سلبة،  والزراعية  املدنية  املخلفات  تدوير  يف  )اإيكارو(  وتخ�س�ست 
عملياتها تدوير 1500 طن من املخلفات املدنية يوميًا مبنطقة جنوب القاهرة، واإنتاج 
ال�رشكة مدفنا �سحيا  اأن�سطة  الت�سنيع. وت�سم  لإعادة  القابلة  املواد  الأ�سمدة وفرز 
مت اإن�سائه وفقًا للموا�سفات العاملية مبدينة اخلام�س ع�رش من مايو. وتركز ال�رشكة 
للتو�سع يف  التخطيط  مع  الأ�سمدة  ل�سناعة  ال�سلبة  املخلفات  فرز  يف  اأن�سطتها حاليًا 

عمليات جمع املخلفات يف امل�ستقبل.

ائتمان  اأن�سطة  الرائدة يف ممار�سة  تاأتي بني ال�رشكات  )اإيكارو(  اأن �رشكة  كما 
الكربون وهي اأي�سًا من اأوىل ال�رشكات امل�رشية التي قامت بتوقيع اتفاقية �رشاء مع 
الإحتبا�س  املت�سببة يف ظاهرة  الغازات  انبعاث  الدويل يف �سيف 2008 خلف�س  البنك 
احلراري ليتم مبوجبها بيع 325،480 طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ ل�سندوق 
اآلية  تتَّبع  التي  ال�رشكات  من  حمدود  عدد  بني  ال�رشكة  وتاأتي  الأوروبي  الكربون 

التنمية النظيفة املدعومة من منظمة الأمم املتحدة يف م�رش.
�رشكة  وهي   1995 عام  تاأ�س�ست  فقد  )اإنتاج(  الهند�سية  الأن�سطة  جمموعة  اأما 
ال�رشكة  وتقوم  ال�سلبة.  املخلفات  اإدارة  اأنظمة  واإن�ساء  ت�سميم  يف  متخ�س�سة 
با�سترياد جزءًا من ُمدخالت هذه الأنظمة من ال�رشكات العاملية الرائدة املتخ�س�سة يف 

اإدارة املخلفات بينما يتم ت�سميم وت�سنيع اجلزء الآخر حمليًا يف م�رش.

�سركة توازن

�ل�شناعة: تدوير املخلفات الزراعية ال�سلبة
تاريخ �الإ�شتثمار: نوفمرب 2009

نوع �الإ�شتثمار: دمج
ملكية �شركة �لقلعة: %100

�حل�شة �مل�شتهدفة ل�شركة �لقلعة: %25
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�رشكة تنوير هي اإحدى �رشكات القلعة العاملة يف جمال الن�رش والإعالم، وت�سم حتت 
وجريدة  ديوان،  مكتبات  و�سل�سلة  للن�رش،  ال�رشوق  دار  مثل  رائدة  �رشكات  مظلتها 

املال.
تاأ�س�ست دار ال�رشوق يف عام 1968 واأ�سبحت واحدة من دور الن�رش الرائدة يف 
العامل العربي حيث متتلك حقوق الطبع لأكرث من اأربعة األف كتاب، وتعد من كربى 
الكتاب  كبار  مع  ال�رشوق  دار  وتتعامل  باملنطقة.  اجلوائز  على  احلا�سلة  ال�رشكات 
واملفكرين احلا�سلني على اجلوائز املختلفة والذين حتقق اأعمالهم اأعلى معدلت البيع، 
وتتمتع بحق ح�رشي لن�رش اأعمال جنيب حمفوظ واأحمد زويل يف العامل العربي، وهما 
اأكرب ال�سخ�سيات العربية احلائزة على جائزة نوبل، كما متتلك ترخي�سًا لطبع ون�رش 
التليفزيوين،  لالإنتاج  وذراع  للبيع،  منافذ  ت�سعة  وت�سم  التعليمية،  اأوك�سفورد  كتب 

وقامت موؤخرًا باإطالق جريدة ال�رشوق اجلديد.
اأما مكتبة ديوان فقد برزت ك�سل�سلة املكتبات الرائدة يف م�رش منذ اإفتتاحها يف 
عام 2002، ومتتلك حاليًا اإثني ع�رش فرعًا يف القاهرة والأ�سكندرية وتوا�سل �سعيها 
للتو�سع عرب اإبرام عقود امل�ساركة مع الكّتاب والنا�رشين والعديد من املراكز الثقافية 
التوزيع خلم�س  اأي�سًا حقوق  املحلي والإقليمي. ومتتلك مكتبة ديوان  امل�ستوى  على 

عالمات مو�سيقية دولية، وحقوق توزيع الإ�سطوانات املو�سيقية للموزعني املحليني.
وت�سم �رشكة تنوير اأي�سًا جريدة املال، وهي جريدة متخ�س�سة يف تقدمي التغطية 

ال�ساملة لأ�سواق املال والبنوك املحلية وعددًا من الأن�سطة ال�سناعية والتجارية.

تطور �أن�سطة �ل�سركة
قامت دار ال�رشوق يف بداية 2009 بالتو�سع يف قطاع الن�رش عرب اإ�سدار جريدة 
ال�رشوق اجلديد اليومية امل�ستقلة، والتي متكنت من الربوز بني اأ�سهر م�سادر الأخبار 

يف م�رش.
لي�سل  مكتبات جديدة  اأربعة  بافتتاح  ال�رشوق  دار  قامت  اأي�سًا  عام 2009  ويف 
بذلك عدد منافذها اإىل ت�سعة منافذ، وذلك بينما قامت مكتبة ديوان بافتتاح �ستة فروع 
جديدة لريتفع عدد فروعها اإىل اثني ع�رش فرعًا، وتوا�سل حاليًا البحث عن املزيد من 

فر�س التو�سع املحلية والإقليمية.

�سركة تنوير

�ل�شناعة: الإعالم والن�رش
تاريخ �الإ�شتثمار: اأبريل 2007

نوع �الإ�شتثمار: دمج
ملكية �شركة �لقلعة: %100
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ال�رشكة املتحدة للم�سابك هي اإحدى �رشكات القلعة العاملة يف قطاع املعادن وامل�سبوكات 
وتبلغ طاقتها الإنتاجية 52 األف طن �سنويًا من امل�سبوكات املعدنية. وكانت ال�رشكة 
اإنف�سلت  ولكنها  القاب�سة  اأ�سيك  جمموعة  من  جزءًا  الأ�سا�س  يف  للم�سابك  املتحدة 
للمعادن )ح�سة  العامرية  اأ�سوًل هي �رشكة  الآن  عام 2008 وت�سم  اأواخر  يف  عنها 
وتتخ�س�س   .)%100( ال�سيارات  مل�سبوكات  الإ�سكندرية  و�رشكة   ،)%91 ن�سبتها 
للم�سابك يف ت�سنيع م�ستلزمات الطحن وامل�سبوكات ملجموعة كاملة  ال�رشكة املتحدة 

من التطبيقات ال�سناعية.
ومتثل عمليات الت�سدير اأكرث من ن�سف الإيرادات التي حتققها ال�رشكة، حيث 
امل�رشي.  ال�سوق  يف  مناف�سيها  اأقرب  اأ�سعاف  اأربعة  الإنتاجية  طاقتها  حجم  يفوق 
الأ�سمنت،  اإنتاج وت�سنيع  اإ�سرتاتيجية مع كربى �رشكات  بعالقات  ال�رشكة  وتتمتع 

.Italcementi، Cemex، Lafarge، Holcim ومنها �رشكات

تطور �أن�سطة �ل�سركة
التي مت  ال�سيارات  مل�سبوكات  الأ�سكندرية  للم�سابك �رشكة  املتحدة  اأ�سول  ت�سم 
تاأ�سي�سها يف عام 2001 وفقًا لنظام املناطق احلرة لإنتاج قطع م�سبوكات ال�سيارات 
فائقة الأداء، وي�سل حجم اإنتاجها اإىل 1800 طن �سهريًا من احلديد الزهر وم�سبوكات 
لدائن احلديد بدرجات متنوعة، وتعمل ال�رشكة املتحدة للم�سابك حاليًا على تنفيذ خطة 

تو�سعية لرفع القدرة الإنتاجية لل�رشكة اإىل 40 األف طن �سنويًا بنهاية عام 2010.
اأما �رشكة العامرية للمعادن فقد تاأ�س�ست عام 1979 لإنتاج جمموعة من امل�سبوكات، 

وي�سل حجم اإنتاجها حاليًا اإىل اأكرث من 6 األف طن من م�سبوكات احلديد الزهر. 

اأ�سيك  جمموعة  عن  ف�سلها  مت  قد  للم�سابك  املتحدة  ال�رشكة  اأن  بالذكر  وجدير 
القاب�سة يف الربع الأول من عام 2009 مبوجب عملية قامت بها القلعة يف نهاية عام 
2008. ويف �سهر دي�سمرب 2009 اأعلنت القلعة عن بيع ح�سة 6% يف ال�رشكة املتحدة 
اأمريكي.  دولر  مليون   4.7 مقابل  لالإ�ستثمار  الدولية  الإمارات  ل�رشكة  للم�سابك 
اأقل  اإىل  للم�سابك  املتحدة  ال�رشكة  يف  القلعة  ح�سة  تنخف�س  ال�سفقة،  هذه  ومبوجب 
من 50% وهو ما يعنى عدم جتميع نتائجها �سمن النتائج املالية اخلا�سة مبجموعة 

اأ�سيك القاب�سة.

ال�سركة المتحدة للم�سابك

�ل�شناعة: التعدين
تاريخ �الإ�شتثمار: اإنف�سلت عن جمموعة اأ�سيك القاب�سة يف 2008

نوع �الإ�شتثمار: دمج
ملكية �شركة �لقلعة: %49.3

39

التقرير ال�شنوى 2009



فر�س  عن  بحثًا  القاب�سة  جراندفيو  بتاأ�سي�س  �رشكائها  من  وجمموعة  القلعة  قامت 
الإ�ستثمار يف ال�رشكات املتو�سطة التي ل يزيد راأ�سمالها عن 60 مليون دولر اأمريكي 
اأفريقيا وخا�سة م�رش. وجنحت جراندفيو حتى  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  اأنحاء  يف 
الآن يف الإ�ستثمار 80% من راأ�سمالها، والذي يبلغ 103 مليون دولر اأمريكي، يف عدد 

من الإ�ستثمارات ب�سناعات هامة مثل التعبئة ومواد البناء.
حول  دورية  ب�سورة  القلعة  تعدها  التي  الداخلية  التقييمات  اأظهرت  وبالفعل 
الإ�ستثمارات اخلا�سعة جلراندفيو ارتفاعًا ملحوظًا يف القيم مقابل تكلفة الإ�ستحواذ، 
ال�رشق  ت�سهدها منطقة  التي  التحرير  املطرد و�سيا�سات  الإقت�سادي  النمو  اأن  حيث 
ال�رشكات  يف  لالإ�ستثمار  هائلة  فر�سًا  تقدمي  يف  �ساهمت  قد  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

املتو�سطة وال�سناعات ذات فر�س النمو العالية.

تطور �أن�سطة �ل�سركة
اإدارة كافة اأموال جراندفيو من قبل �رشكة �سفنك�س اإيچيبت، والتي قامت  يتم 
بتاأ�سي�سها �رشكة القلعة بالتعاون مع ال�سيدة ماريان غايل )والتي تقوم اأي�سًا باإدارة 
من  لال�ستفادة  بالقاهرة(  الأمريكية  للجامعة  التابع  التعليمية  الأوقاف  �سندوق 
اخلربة والدراية التي تتمتع بها القلعة من خالل اإ�ستثمارتها يف العمليات الأكرب حجمًا 

مبختلف ال�سناعات.
ال�سناعية  ال�رشكات  الإدارة يف  للح�سول على حقوق  وت�سعى �رشكة جراندفيو 
والإمكانات  امل�ستقرة،  النقدية  والتدفقات  الثابتة،  الإدارة  ذات  احلجم  متو�سطة 

القوية للتو�سع والت�سدير، كما تتطلع ل�رشاء الأ�سول املتعرثة التي ترى فيها فر�سًا 
اإ�ستثمارية.

الكبرية،  القطاعات  من  العديد  احلالية  جراندفيو  �رشكة  اإ�ستثمارات  وت�سمل 
واملن�سوجات،  البرتولية،  واخلدمات  البناء،  ومواد  والتعبئة،  الطباعة،  ومنها: 

والكابالت الكهربائية، وقطاع املطاعم وال�سيافة.
التابعة،  �رشكاتها  مع  وثيقة  عمل  بعالقات  اإيچيبت  �سفنك�س  �رشكة  وحتتفظ 
حيث تقدم لها امل�ساعدات يف خدمات الهند�سة املالية، واإعادة التخطيط الإ�سرتاتيجي، 

واإ�سرتاتيجيات الإ�ستثمار والتخارج.

�سركة جراندفيو القاب�سة لالإ�ستثمار

�ل�شناعة: قطاعات متعددة
تاريخ �الإ�شتثمار: مايو 2005

نوع �الإ�شتثمار: دمج واإ�ستحواذ
ملكية �شركة �لقلعة: %13
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تقوم �رشكة القلعة باإ�سدار القيمة التقديرية ل�سايف اأ�سول ال�رشكة )TNAV( ب�سورة 
ويعك�س  العام(.  ونهاية  ن�سف  عن  ال�رشكة  اأرباح  تقارير  )�سمن  �سنوية  ن�سف 
والقيمة   ،)PNAV( املجموعة  �رشكات  يف  القلعة  لإ�ستثمارات  التقديرية  القيمة  ذلك 

احلالية ملكافات ح�سن الأداء امل�ستحقة من ال�رشكاء املحدودين يف ال�سناديق القطاعية 
املتخ�س�سة مقابل الأرباح الراأ�سمالية، بالإ�سافة اإىل اأتعاب الإ�ست�سارات التي ت�سجلها 

.)AMV( ال�رشكة عن اإدارتها لالأ�سول

تقييم �سركة القلعة
في 31 دي�سمبر 2009

القيمة التقديرية
لن�ساط اإدارة

الأ�سول لل�سهم
)5.17جم(

القيمة التقديرية
 لالإ�ستثمارات التابعة

لل�سهم
)10.33جم(

القيمة التقديرية
ل�سايف اأ�سول

ال�سركة لل�سهم
)15.50جم(

�لقيمة �لتقديرية لإ�ستثمار�ت �لقلعة يف �سركات �ملجموعة
الإدارة  تقوم  املجموعة،  �رشكات  يف  القلعة  لإ�ستثمارات  التقديرية  القيمة  حل�ساب 

بتق�سيم الإ�ستثمارات الرئي�سية اإىل اأربعة جمموعات:
�إ�ستثمار�ت مقومة بالتكلفة �لإ�ستثمارية )13% من �لقيمة �لتقديرية   .1

ل�سايف �لإ�ستثمار�ت ب�سركات �ملجموعة(
اأن  حيث  الإ�ستثمارية  بتكلفتها  الإ�ستثمارات  من  املجموعة  هذه  احت�ساب  يتم 
هذه  وت�سمل  املبكر.  التطوير  مرحلة  يف  مازال  اأو  بعد،  ت�سغيله  يتم  مل  بع�سها 
وم�رشق  ووفرة،  للتكرير،  وامل�رشية  لوجي�ستيك�س،  نايل  �رشكات  املجموعة 
للبرتول، ووادي النيل للبرتول. وقد ف�سلت ال�رشكة الإبقاء على هذه ال�رشكات 
بداأ  قد  بع�سها  اأن  من  الرغم  على  التحفظ  بغر�س  الإ�ستثمارية  تكلفتها  عند 
العمليات بالفعل )فقد بداأت �رشكة نايل لوجي�ستيك�س تنفيذ عقدها من خالل �سبكة 
املوانئ اجلاري تطويرها وبا�ستخدام ال�سنادل النهرية املجددة مع موا�سلة بناء 

اأ�سطولها اخلا�س من �سنادل النقل النهري(. 

�لتقديرية  �لقيمة  من   %45( �ل�سوقية  بالقيمة  مقومة  �إ�ستثمار�ت    .2
ل�سايف �لإ�ستثمار�ت ب�سركات �ملجموعة(

ت�سم هذه املجموعة الإ�ستثمارات املدرجة يف البور�سة امل�رشية EGX والتي يتم 
اأ�سا�س �سعر الإغالق يف تاريخ ح�ساب �سايف  اأ�سولها على  احت�ساب �سايف قيمة 
قيمة الأ�سول لل�سهم، مثل اأ�سكوم للجيولوجيا والتعدين. وت�سم هذه املجموعة 
اأي�سًا الإ�ستثمارات التي �سهدت عمليات للبيع خالل الأ�سهر ال�ستة املا�سية مع 
اأنها لي�ست مقيدة بالبور�سة، مثل �رشكة طاقة عربية وجمموعة اأ�سيك القاب�سة.

�إ�ستثمار�ت مقومة بالقيمة �لعادلة )38% من �لقيمة �لتقديرية ل�سايف   .3
�لإ�ستثمار�ت ب�سركات �ملجموعة(

والتي  املتقدمة،  التطوير  مبراحل  متر  التي  الإ�ستثمارات  املجموعة  هذه  ت�سم 
و�رشكات  جذور،  جمموعة  ومنها  اأعمالها،  خطط  لدعم  الالزم  بالتمويل  تتمتع 
هنا  الإدارة  وتقوم  وجراندفيو.  وبنيان،  للم�سابك،  واملتحدة  ورك�س،  جال�س 

بح�ساب القيمة التقديرية لالإ�ستثمارات على اأ�سا�س الفرتا�سات التالية:
-  تطبيق 10 اأ�سعاف اأرباح عام 2014 على كافة الإ�ستثمارات )10 اأ�سعاف هي 

املتو�سط املقدر لقيمة ال�سوق(
-  خ�سم 20% �سنويًا من  القيمة الناجتة

بال�رشكات  احلالية  الأعمال  خطط  اإىل  العادلة  بالقيمة  التقييم  اأ�سلوب  وي�ستند 
اأرباح ال�رشكة  اإىل زيادة  اأي م�رشوعات م�ستقبلية قد توؤدي  فقط، وبغ�س النظر عن 

التابعة.

�لإ�ستثمار�ت �مل�سمحلة )4% من �لقيمة �لتقديرية ل�سايف �لإ�ستثمار�ت   .4
ب�سركات �ملجموعة(

والغاز  البرتول  قطاع  يف  العاملة  �رشكاتها  من  اثنني  ب�سعف  القلعة  اأقرت 
 )NOPC / Rally Energy( الزيت  لإنتاج  الوطنية  ال�رشكة  هما  الطبيعي 
وال�رشكة الوطنية للبرتول )NPC( كنتيجة لتباطوؤ الأداء باأ�سولهما. وت�سري 
الإدارة اأن هذا ال�سعف مل يتغري منذ الأ�سهر الت�سعة الأوىل من عام 2009، 
على الرغم من ت�سجيل زيادة يف حجم الإنتاج بتلك ال�رشكات، واأنها �ستوا�سل 
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ال�سعف  هذا  يف  النظر  لإعادة   2010 عام  خالل  الأ�سول  هذه  تطور  متابعة 
ل�سايف  التقديرية  للقيمة  القادم  الإ�سدار  موعد  وهو  العام،  منت�سف  بحلول 

اأ�سول ال�رشكة.

�لقيمة �لتقديرية لن�ساط �إد�رة �لأ�سول بنهاية عام 2009
املجموعة  �رشكات  يف  لإ�ستثماراتها  التقديرية  القيمة  اأن  القلعة  �رشكة  توؤمن 
)PNAV( تعك�س الإ�ستثمارات الرئي�سية للقلعة يف هذه ال�رشكات فقط ول تعك�س قيمة 
اأن �رشكة القلعة ت�سجل دخال من مكافات ح�سن  ال�رشكة كمدير لالأ�سول، وذلك مع 
اأتعاب  ومن  راأ�سمالية،  اأرباح  حتقيق  عند  املحدودين  ال�رشكاء  على  امل�ستحقة  الأداء 

الإ�ست�سارات التي تقدمها ل�رشكاتها.
وبناء على ذلك تقوم الإدارة بح�ساب القيمة التقديرية لن�ساط اإدارة الأ�سول مبا 
يعادل ن�سف القيمة الإجمالية لالإ�ستثمارات الرئي�سية ب�رشكة القلعة كما هو مو�سح 

يف ق�سم القيمة التقديرية لإ�ستثمارات القلعة يف �رشكات املجموعة.
 )TNAV( وبعد ذلك ميكن ح�ساب القيمة التقديرية ل�سايف اأ�سول �رشكة القلعة
القلعة �رشكات املجموعة )PNAV( والقيمة  التقديرية لإ�ستثمارات  القيمة  عرب جمع 

.)AMV( التقديرية لن�ساط اإدارة الأ�سول
تعك�س القيمة التقديرية لن�ساط اإدارة الأ�سول )AMV( اأتعاب الإدارة، وخا�سة 
اأعوام  اأربعة  الإفرتا�سية  مدته  لالإ�ستثمار  منوذج  با�ستخدام  الأداء،  ح�سن  مكافاآت 
القلعة  �رشكة  ح�سة   %20 اإىل  )مق�سمة  اأمريكي  دولر  مليون   100 راأ�سماله  ويبلغ 

 .  )IRR(الداخلي العائد  معدل  اإجمايل  و%35  املحدودين(،  ال�رشكاء  ح�سة  و%80 
 %12( املطلوب  الداخلي  العائد  معدل  عن  تزيد  عوائد  يف حالة حتقيق  القلعة  وتقوم 
�سنويًا  اإىل %1  بالإ�سافة  بقيمة 20%، وذلك  الأداء  بت�سجيل مكافاآت ح�سن  �سنويًا( 

كاأتعاب الإ�ست�سارات، كما هو مو�سح بالر�سم اأدناه.
ويف هذا النموذج ي�ساهم ن�ساط اإدارة الأ�سول بحوايل ثلث اإجمايل عوائد �رشكة 

القلعة.
وهناك منهج بديل ياأتي بنف�س النتائج من خالل خ�سم 20% �سنويًا من مكافاآت 
بافرتا�س  �سنوات  خم�س  فرتة  خالل  املتوقعة  الإ�ست�سارات  واأتعاب  الأداء  ح�سن 

التايل:
.%35 )IRR( اإجمايل معدل العائد الداخلي  .1

اأتعابًا   عنها  وتتقا�سى  الغري  ل�سالح  القلعة  تديرها  التي  الأ�سول  زيادة    .2
مع  اأمريكي  دولر  مليار   1 مببلغ   )Third-Party Fee-Earning AUM(
العمليات اجلديدة خالل عام  املتفق عليها وتنفيذ  الأموال  ا�ستدعاء روؤو�س 

.2010
تاأثري الإتفاق الذي مت يف عام 2004 ملنح بع�س امل�ستثمرين ن�سبة  ا�ستبعاد   .3
34.8% من مكافات ح�سن الأداء )carried interest( بال�سناديق القطاعية 
الإدارة حاليا ل�سرتداد ح�سة  القلعة. وت�سعى  التابعة ل�رشكة  املتخ�س�سة 

هوؤلء امل�ستثمرين من مكافاآت �رشكة القلعة.

سماء القاهرة

منوذج للعمليات لتو�سيح تاأثري �أتعاب �لإد�رة ومكافات ح�سن �لأد�ء على �إ�ستثمار�ت �لقلعة

100

20

66

28

332

111

معدل العائد الداخلي الإجمايل %35

معدل العائد ل�سايف روؤو�س اأموال امل�ستثمرين 
%30.4

معدل العائد الداخلي ل�سايف راأ�سمال القلعة 
%50.5

مليون دولر اأمريكي

الثوابت

%20 ملكية �رشكة القلعة 
%12 املعدل املطلوب 
%20 مكافات ح�سن الأداء 
اأتعاب اإ�ست�سارات �سنوية   %1

التقديرات

اإجمايل راأ�س املال امل�ستثمر 100 مليون دولر اأمريكي
مدة الإ�ستثمار 4 �سنوات

اإجمايل معدل العائد الداخلي %35
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القيمة التقديرية لصافي إستثمارات القلعة

�سايف قيمة �لأ�سول بال�سركات �لتابعة للقلعة �حل�سابات �لتقديرية لتكلفة �لإ�ستثمار�ت
�سايف قيمة 

�لأ�سول لل�سهم
 �لن�سبة �إىل

�إجمايل �لقيمة
 م�ساعف

�لإ�ستثمار
قيمة �ل�ستثمار ملخ�ص �فرت��سات �لتقييم �أ�سلوب �لتقييم  �لن�سبة يف

�مللكية
 تكلفة*

�ل�ستثمار
 �ل�سركات  )يف 31 دي�سمرب 2009(

3.6 %34.8 3.1x 2.384 التقييم بناء على عملية مت تنفيذها يف دي�سمرب 2009 القيمة ال�سوقية %49.8 772 الأ�سمنت، الإن�ساء والهند�سة اأ�سيك القاب�سة
1.7 %16.3 4.0x 1.116 موعد التحويل يف 2014 عند القيمة ال�سمية مع خ�سم 17% �سنويا القيمة العادلة %49.8 278 الأ�سمنت، الإن�ساء والهند�سة اأ�سيك القاب�سة )�سندات(
0.4 %3.5 1.4x 236 �سعر ال�سهم يف تاريخ 31 دي�سمرب 2009 القيمة ال�سوقية %44.6 169 التعدين اأ�سكوم للتعدين
0.2 %2.2 1.0x 150 التكلفة %25.0 150 النقل والدعم اللوجي�ستي نايل لوجي�ستيك�س
0.1 %1.2 1.0x 83 التكلفة غري متاح 83 النقل والدعم اللوجي�ستي �سكك حديد ريفت فايل
0.6 %6.2 2.1x 423 10 اأ�سعاف الأرباح املتوقعة يف 2014 مع خ�سم 20% �سنويا القيمة العادلة %20.0 206 املجال الزراعي وال�سناعات الغذائية جذور
0.4 %3.9 3.5x 264 40 مليون مرت مربع )30 جم للمرت( القيمة العادلة %20.0 76 العقارات جذور )العقارات(*
0.1 %0.8 1.0x 57 التكلفة %37.5 57 الزراعة وال�سلع ال�ستهالكية وفرة
0.2 %2.0 0.4x 140 60% �سعف يف تكلفة الإ�ستثمار اإ�ستثمارات �سعيفة %14.9 360 البرتول والغاز ال�رشكة الوطنية للبرتول
0.1 %0.8 1.0x 52 التكلفة غري متاح 52 البرتول والغاز ال�رشكة الوطنية للبرتول )�سندات(
0.3 %2.6 0.5x 180 50% �سعف يف تكلفة الإ�ستثمار اإ�ستثمارات �سعيفة %10.4 359 البرتول والغاز رايل اإنرجي
0.1 %1.1 1.0x 72 التكلفة غري متاح 72 البرتول والغاز رايل اإنرجي )�سندات(
0.0 %0.4 1.0x 28 التكلفة %10.0 28 البرتول والغاز وادي النيل للبرتول
0.2 %2.1 1.0x 141 التكلفة %8.2 141 تكرير البرتول ال�رشكة امل�رشية للتكرير
0.6 %5.5 1.8x 375 التقييم بناء على عملية مت تنفيذها يف 4 اأكتوبر 2009 القيمة ال�سوقية %34.4 208 توزيع الطاقة طاقة عربية
0.1 %0.6 1.0x 38 التكلفة %27.3 38 توزيع الطاقة م�رشق للبرتول
0.3 %2.9 1.4x 199 10 اأ�سعاف الأرباح املتوقعة يف 2014 مع خ�سم 20% �سنويا القيمة العادلة %20.0 139 �سناعة الزجاج جال�س ورك�س
0.5 %4.5 1.5x 308 جمموع بع�س من اأجزاء البنك ال�سوداين امل�رشي وفارو�س )مع الإبقاء على تنمية عند التكلفة( القيمة العادلة %100.0 207 اخلدمات املالية فاينان�س اأنليميتد
0.4 %3.6 1.7x 245 10 اأ�سعاف الأرباح املتوقعة يف 2013 مع خ�سم 20% �سنويا القيمة العادلة %30.7 148 �سندوق العقارات املتخ�س�سة بنيان
0.1 %0.6 1.0x 38 التكلفة %100.0 38 تدوير املخلفات الزراعية وال�سناعية توازن
0.2 %2.2 1.0x 148 التكلفة %100.0 148 الإعالم والن�رش تنوير
0.3 %3.3 1.2x 222 التقييم بناء على عملية مت تنفيذها يف دي�سمرب 2009 القيمة ال�سوقية %49.3 184 امل�سبوكات وا�ستخراج املعادن املتحدة للم�سابك
0.2 %2.2 2.2x 154 10 اأ�سعاف الأرباح املتوقعة يف 2014 مع خ�سم 20% �سنويا القيمة العادلة %13.0 70 �سندوق ال�ستحواذ على ال�رشكات املتو�سطة جراندفيو

10.66 %103.1 1.8x �إجمايل �الإ�شتثمار�ت ج.م 3.984 ج.م.  7.052
 0.71 %6.8 النقدية والأ�سول الأخرى 468.1 

 )0.46( %4.5-  )305.1( CCPامل�ستحق لل
 0.81 %7.8 امل�ستحق على الأطراف ذات العالقة )بال�سايف( 536.7 

 )0.16( %1.5-  )103.9( امل�ستحق لالأطراف ذات العالقة
 )1.22( %11.8-  )807.9( قرو�س طويلة الأجل
 (0.32) %3.2-  (212.1) �الإجمايل

10.33 %100.0 6.840 قيمة �شايف �الأ�شول
5.17 3.420 ن�سف اإجمايل قيمة ا�ستثمارات �رشكة القلعة ن�ساط اإدارة الأ�سول

15.50 10.260 قيمة �شايف �الأ�شول �ملعدلة
* هذه احل�سابات تقديرية تعك�س عددًا من ال�سفقات والتعديالت التي جتري حاليًا
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الدوحة، قطر

�سايف قيمة �لأ�سول بال�سركات �لتابعة للقلعة �حل�سابات �لتقديرية لتكلفة �لإ�ستثمار�ت
�سايف قيمة 

�لأ�سول لل�سهم
 �لن�سبة �إىل

�إجمايل �لقيمة
 م�ساعف

�لإ�ستثمار
قيمة �ل�ستثمار ملخ�ص �فرت��سات �لتقييم �أ�سلوب �لتقييم  �لن�سبة يف

�مللكية
 تكلفة*

�ل�ستثمار
 �ل�سركات  )يف 31 دي�سمرب 2009(

3.6 %34.8 3.1x 2.384 التقييم بناء على عملية مت تنفيذها يف دي�سمرب 2009 القيمة ال�سوقية %49.8 772 الأ�سمنت، الإن�ساء والهند�سة اأ�سيك القاب�سة
1.7 %16.3 4.0x 1.116 موعد التحويل يف 2014 عند القيمة ال�سمية مع خ�سم 17% �سنويا القيمة العادلة %49.8 278 الأ�سمنت، الإن�ساء والهند�سة اأ�سيك القاب�سة )�سندات(
0.4 %3.5 1.4x 236 �سعر ال�سهم يف تاريخ 31 دي�سمرب 2009 القيمة ال�سوقية %44.6 169 التعدين اأ�سكوم للتعدين
0.2 %2.2 1.0x 150 التكلفة %25.0 150 النقل والدعم اللوجي�ستي نايل لوجي�ستيك�س
0.1 %1.2 1.0x 83 التكلفة غري متاح 83 النقل والدعم اللوجي�ستي �سكك حديد ريفت فايل
0.6 %6.2 2.1x 423 10 اأ�سعاف الأرباح املتوقعة يف 2014 مع خ�سم 20% �سنويا القيمة العادلة %20.0 206 املجال الزراعي وال�سناعات الغذائية جذور
0.4 %3.9 3.5x 264 40 مليون مرت مربع )30 جم للمرت( القيمة العادلة %20.0 76 العقارات جذور )العقارات(*
0.1 %0.8 1.0x 57 التكلفة %37.5 57 الزراعة وال�سلع ال�ستهالكية وفرة
0.2 %2.0 0.4x 140 60% �سعف يف تكلفة الإ�ستثمار اإ�ستثمارات �سعيفة %14.9 360 البرتول والغاز ال�رشكة الوطنية للبرتول
0.1 %0.8 1.0x 52 التكلفة غري متاح 52 البرتول والغاز ال�رشكة الوطنية للبرتول )�سندات(
0.3 %2.6 0.5x 180 50% �سعف يف تكلفة الإ�ستثمار اإ�ستثمارات �سعيفة %10.4 359 البرتول والغاز رايل اإنرجي
0.1 %1.1 1.0x 72 التكلفة غري متاح 72 البرتول والغاز رايل اإنرجي )�سندات(
0.0 %0.4 1.0x 28 التكلفة %10.0 28 البرتول والغاز وادي النيل للبرتول
0.2 %2.1 1.0x 141 التكلفة %8.2 141 تكرير البرتول ال�رشكة امل�رشية للتكرير
0.6 %5.5 1.8x 375 التقييم بناء على عملية مت تنفيذها يف 4 اأكتوبر 2009 القيمة ال�سوقية %34.4 208 توزيع الطاقة طاقة عربية
0.1 %0.6 1.0x 38 التكلفة %27.3 38 توزيع الطاقة م�رشق للبرتول
0.3 %2.9 1.4x 199 10 اأ�سعاف الأرباح املتوقعة يف 2014 مع خ�سم 20% �سنويا القيمة العادلة %20.0 139 �سناعة الزجاج جال�س ورك�س
0.5 %4.5 1.5x 308 جمموع بع�س من اأجزاء البنك ال�سوداين امل�رشي وفارو�س )مع الإبقاء على تنمية عند التكلفة( القيمة العادلة %100.0 207 اخلدمات املالية فاينان�س اأنليميتد
0.4 %3.6 1.7x 245 10 اأ�سعاف الأرباح املتوقعة يف 2013 مع خ�سم 20% �سنويا القيمة العادلة %30.7 148 �سندوق العقارات املتخ�س�سة بنيان
0.1 %0.6 1.0x 38 التكلفة %100.0 38 تدوير املخلفات الزراعية وال�سناعية توازن
0.2 %2.2 1.0x 148 التكلفة %100.0 148 الإعالم والن�رش تنوير
0.3 %3.3 1.2x 222 التقييم بناء على عملية مت تنفيذها يف دي�سمرب 2009 القيمة ال�سوقية %49.3 184 امل�سبوكات وا�ستخراج املعادن املتحدة للم�سابك
0.2 %2.2 2.2x 154 10 اأ�سعاف الأرباح املتوقعة يف 2014 مع خ�سم 20% �سنويا القيمة العادلة %13.0 70 �سندوق ال�ستحواذ على ال�رشكات املتو�سطة جراندفيو

10.66 %103.1 1.8x �إجمايل �الإ�شتثمار�ت ج.م 3.984 ج.م.  7.052
 0.71 %6.8 النقدية والأ�سول الأخرى 468.1 

 )0.46( %4.5-  )305.1( CCPامل�ستحق لل
 0.81 %7.8 امل�ستحق على الأطراف ذات العالقة )بال�سايف( 536.7 

 )0.16( %1.5-  )103.9( امل�ستحق لالأطراف ذات العالقة
 )1.22( %11.8-  )807.9( قرو�س طويلة الأجل
 (0.32) %3.2-  (212.1) �الإجمايل

10.33 %100.0 6.840 قيمة �شايف �الأ�شول
5.17 3.420 ن�سف اإجمايل قيمة ا�ستثمارات �رشكة القلعة ن�ساط اإدارة الأ�سول

15.50 10.260 قيمة �شايف �الأ�شول �ملعدلة
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عكفت القلعة منذ �سهر اأغ�سط�س 2007 على تنمية �رشكاتها عرب تطوير العمليات وتعزيز الفرق الإدارية والتاأكد 
من وجود التمويل املنا�سب ملوا�سلة خطط الأعمال، ونظرًا لتداعيات التباطوؤ الإقت�سادي الذي جاء يف اأعقاب الأزمة 
املالية العاملية، فقد قررت القلعة اأن تتجنب الدخول يف اأي اإ�ستثمارات رئي�سية جديدة خالل الن�سف الأول من عام 

.2009
وقد عادت هذه الإ�سرتاتيجية بالنفع على القلعة بنهاية عام 2009، حيث �سهدت معدلت البيع ب�سكل عام زيادة 
مبتو�سط 23%، وارتفعت الأرباح قبل خ�سم ال�رشائب والفوائد والإهالك والإ�ستهالك بن�سبة 25% يف خم�سة من 
�رشكات القلعة النا�سجة هي طاقة عربية )توزيع الغاز(، اأ�سكوم للجيولوجيا والتعدين )التعدين(، ال�رشكة الوطنية 
لإنتاج الزيت / رايل اإنريجي )الزيت الثقيل(، وجموعة اأ�سيك القاب�سة )الهند�سة والإن�ساء والأ�سمنت(، وجمموعة 

جذور )الزراعة وال�سناعات الغذائية(.
وبنهاية عام 2009 و�سلت قيمة الإ�ستثمارات التي تتحكم بها القلعة، والتي تتكون من روؤو�س الأموال املتفق 

عليها زائد القرو�س طويلة الأجل، اإىل 8.3 مليار دولر اأمريكي )45.5 مليار جنيه م�رشي(.

�لإ�ستثمار�ت �جلديدة
يف  للدخول  عزمها  الإدارة  جددت  ال�سحيح،  م�سارها  على  اأ�سبحت  �رشكاتها  كافة  اأن  القلعة  تاأكدت  اأن  بعد 
اإ�ستثمارات جديدة خالل الربع الأخري من عام 2009 با�ستخدام املنهج التدريجي لبناء الإ�ستثمارات والذي يتميز 
باإمكانية حتقيق العوائد يف امل�ستقبل مع انخفا�س حجم الإلتزامات املالية يف بداية الإ�ستثمار مما يقلل ن�سبة املخاطر 

للقلعة و�رشكائها املحدودين.
وقامت القلعة ب�سخ اإ�ستثمارات جديدة بلغت 51.0 مليون دولر اأمريكي )830.0 مليون جنيه م�رشي( يف عام 
2009 مق�سمة اإىل 28% يف ال�رشكات اجلديدة، و18% يف ال�رشكات القائمة، و8% يف �سورة �سندات �رشكات البرتول 
والغاز، و46% يف �سورة قرو�س حمملة بالفوائد بقيمة 391.7 مليون جنيه م�رشي )71.2 مليون دولر اأمريكي(. 

وت�سمل الإ�ستثمارات وال�رشكات التابعة اجلديدة:

40 مليون دولر اأمريكي لتاأ�سي�س �رشكة توازن، بدءًا  بقيمة  اأموال  روؤو�س  تاأمني  على  القلعة  �رشكة  عملت   ·
يف  متكاملة  واملدنية(  و”اإنتاج” )جمموعة  الزراعية  املخلفات  “اإيكارو” )لتدوير  على �رشكات  بال�ستحواذ 
جمال هند�سة اإدارة املخلفات( يف �سهر نوفمرب. وت�سعى القلعة لرفع ح�ستها كم�ستثمر رئي�سي يف توازن اإىل 
25% حيث و�سلت م�ساهمتها يف امل�رشوع بنهاية العام اإىل 37.8 مليون جنيه م�رشي )4.4% من الإ�ستثمارات 

اجلديدة(.
�سكك  �رشكة  يف  لالإ�ستثمار  اأمريكي  دولر  مليون   70 بقيمة  اأموال  روؤو�س  تاأمني  على  القلعة  �رشكة  عملت   ·
حديد ريفت فايل بكينيا واأوغندا. بداأت العملية بالإ�ستحواذ على ح�سة ن�سبتها 49% يف �رشكة �سيلتام امل�ستثمر 
الرئي�سي يف �رشكة ريفت فايل، وت�سعى القلعة لرفع ح�ستها يف �رشكة �سيلتام اإىل 100%. ويف نهاية عام 2009 
و�سلت م�ساهمة القلعة يف �رشكة �سكك حديد ريفت فايل اإىل 83.1 مليون جنيه م�رشي )9.7% من الإ�ستثمارات 
اجلديدة(، ولحقًا يف مار�س 2010 اتفقت القلعة و�رشكة Trans-Century اإحدى ال�رشكات امل�ساهمة يف ريفت 
فايل على تطبيق برنامج اإعادة الهيكلة لل�رشكة يت�سمن تو�سعات راأ�سمالية قيمتها 250 مليون دولر اأمريكي.

عملت �رشكة القلعة على تاأمني روؤو�س اأموال بقيمة 40 مليون دولر اأمريكي لتاأ�سي�س �رشكة وفرة )مع ال�سعي   ·
للم�ساركة كم�ستثمر رئي�سي بح�سة ن�سبتها 49%(. ومتتلك �رشكة وفرة عقودًا لأكرث من 500 األف فدان من 
الأرا�سي الزراعية يف �سمال وجنوب ال�سودان عرب �رشكاتها الفرعية �سابينا و�سياك. وو�سلت م�ساهمة القلعة 
القيمة  اأن  اإل  الإ�ستثمارات اجلديدة(،  اإىل 18.7 مليون جنيه م�رشي )2.25% من  راأ�سمال �رشكة وفرة  يف 

الفعلية مل�ساهمتها تبلغ 57 مليون جنيه م�رشي نظرًا مل�ستحقاتها من �رشكة وفرة.
وبخالف اإ�ستثماراتها يف ال�رشكات اجلديدة خالل العام املا�سي، قامت القلعة بعدد من الإ�ستثمارات التكميلية 

ب�رشكاتها احلالية منها جمموعة اأ�سيك القاب�سة و�رشكة وادي النيل للبرتول املحدودة و�رشكة م�رشق للبرتول.

 بعد التأكد أن كافة
 اإلستثمارات تخضع خلطط

 خلق وتعظيم القيمة مت
 اإلعالن عن العمليات اجلديدة

في الربع األخير من عام 2009

الإي�ساحات المتممة وتحليالت الإدارة
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عمليات �لتخارج
لقد كانت م�ستويات التقييم يف عام 2009 من العوامل املحفزة للدخول يف الإ�ستثمارات اجلديدة بدًل من التخارج منها، وهو اأدركته الإدارة عندما قررت اإرجاء تنفيذ التخارج 
من �رشكاتها الرئي�سية. اإل اأن القلعة متكنت برغم تلك الظروف من ت�سجيل عوائد بقيمة 271.4 مليون جنيه م�رشي )48.9 مليون دولر اأمريكي( من بيع اأجزاء من اإ�ستثماراتها 

الرئي�سية خالل عام 2009، وبارتفاع تبلغ ن�سبته 37.4% مقارنًة مع 197.5 مليون جنيه م�رشي )35.6 مليون دولر اأمريكي( خالل عام ال�سابق.
وت�سمنت عمليات البيع �سفقة تخارج جزئي بن�سبة 6% من جمموعة اأ�سيك القاب�سة وال�رشكة املتحدة للم�سابك، و�سل�سلة من عمليات البيع لأ�سهم �رشكة اأ�سكوم للجيولوجيا 
والتعدين، ومت ف�سل �رشكة �سفنك�س لإدارة الإ�ستثمارات املبا�رشة لت�سبح جزءًا من �رشكة فارو�س كابيتال، اإحدى �رشكات فاينان�س اأنليميتد العاملة يف جمال اخلدمات املالية. 
ومبوجب ال�سفقة التي ت�سمنت بيع ح�سة ن�سبتها 6% يف جمموعة اأ�سيك القاب�سة ل�رشكة الإمارات الدولية لال�ستثمار EIIC وهي اإحدى �رشكات الإ�ستثمار الرائدة يف اأبوظبي 
)واإحدى ال�رشكات امل�ساهمة يف القلعة وممثلة يف جمل�س اإدارة ال�رشكة(، تنخف�س ح�سة القلعة يف اأ�سيك القاب�سة اإىل 49% من 55% قبل ال�سفقة. ويتيح ذلك ل�رشكة القلعة تطبيق 

�سيا�ستها يف التعامل مع �رشكاتها ك�رشكاء يف عملياتها وعدم جتميع نتائجها املالية �سمن نتائج القلعة نف�سها.

 سلسلة جبال كاراكورام، المنظر من باسو
بباكستان

�لإ�ستثمار�ت �لرئي�سية ب�سركة �لقلعة يف 31 دي�سمرب 2009

ن�شبة �مللكية�ملجال �ل�شناعي�ل�شركة �لتابعة
ل�شركة �لقلعة

تكلفة �الإ�شتثمار 
(مليون جم)

49.8668.2الهند�سة والإن�ساء والأ�سمنتاأ�سيك القاب�سة
49.8400.3الهند�سة والإن�ساء والأ�سمنتاأ�سيك القاب�سة )�سندات(

44.6168.9التعديناأ�سكوم للجيولوجيا والتعدين
25.0114.8النقل والدعم اللوجي�ستينايل لوجي�ستيك�س

83.1غري متاحالنقل والدعم اللوجي�ستي�سكك حديد ريفت فايل
20.0186.4الزراعة وال�سناعات الغذائيةجمموعة جذور

10018.7الزراعة وال�سناعات الغذائيةوفرة
14.9323.2البرتول والغازال�رشكة الوطنية للبرتول

52.4غري متاحالبرتول والغازال�رشكة الوطنية للبرتول )�سندات(
10.4359.1الزيت الثقيلال�رشكة الوطنية لإنتاج الزيت / رايل اإنريجي

72.1غري متاحالزيت الثقيلال�رشكة الوطنية لإنتاج الزيت / رايل اإنريجي )�سندات(
33.2104.0البرتول والغاز�رشكة وادي النيل للبرتول

8.2175.7تكرير البرتولال�رشكة امل�رشية للتكرير
34.4212.4توزيع الطاقةطاقة عربية

27.334.0توزيع الطاقةم�رشق للبرتول
20.0110.5�سناعة الزجاججال�س ورك�س

100.0161.5اخلدمات املاليةفاينان�س اأنليميتد
30.771.5العقارات املتخ�س�سةبنيان

100.037.8تدوير املخلفات الزراعية ال�سلبةتوازن
100.0148.2الن�رشتنوير

49.3174.5اإ�ستخراج املعادن وامل�سبوكات املعدنيةاملتحدة للم�سابك
بقطاعات جراندفيو العاملة  املال  راأ�س  املتو�سطة  ال�رشكات  �رشاء 

13.069.9متعددة
62.2غري متاحمتغري�سناديق اإ�ستثمار وغريها

3.809.3اإجمايل الإ�ستثمارات الرئي�سية
440.7القرو�س لل�رشكات التابعة

4.250.0�إجمايل �إ�شتثمار�ت �لقلعة
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وقد جنحت القلعة منذ تاأ�سي�سها يف حتقيق عوائد نقدية لل�رشكاء وامل�ساهمني بقيمة 2.5 مليار دولر اأمريكي، على 
اإ�ستثمار موارد بلغت 650 مليون دولر اأمريكي.

�لإ�ستثمار�ت �لرئي�سية بنهاية �لعام
�سهدت الإ�ستثمارات الرئي�سية ب�رشكة القلعة خالل عام 2009 )ت�سمل القرو�س املحملة بالفوائد لل�رشكات التابعة( 
ارتفاعًا بن�سبة 24.0% لت�سل اإىل 4.2 مليار جنيه م�رشي )757.2 مليون دولر اأمريكي(، �سعودًا من 3.4 مليار جنيه 

م�رشي )610.6 مليون دولر اأمريكي( خالل العام ال�سابق.
وت�سري الإدارة اإىل اأن القلعة قد قدمت ل�رشكاتها قرو�سًا حمملة بفوائد و�سندات بقيمة اإجمالية تبلغ 175.5 مليون 
دولر اأمريكي )965 مليون جنيه م�رشي(، وبناء على ذلك ميكن تق�سيم اإجمايل ا�ستثمارات �رشكة القلعة اإىل: روؤو�س 
اأموال )77%(، و�سندات قابلة للتحويل )12%( وقرو�س ل�رشكات املجموعة )11%(. وقامت ال�رشكة خالل عام 2009 
مبد فرتة ال�سندات والقرو�س املقدمة لعدد من ال�رشكات التابعة بهدف متويلها على املدى الق�سري نظرًا لتاأخر �رشكائها 
يف ال�ستجابة للمتطلبات املالية اجلديدة. ويف عام 2009 اأي�سًا مت اإعادة هيكلة 72.8 مليون دولر اأمريكي )400.3 مليون 
جنيه م�رشي( من اأ�سل 81.3 مليون دولر اأمريكي )477.3 مليون جنيه م�رشي(، هي اإجمايل قيمة القرو�س التي مت 

مد فرتتها يف نهاية عام 2008، اإىل �سندات قابلة للتحويل وفقًا ل�رشوط اأكرث توافقًا مع ا�سرتاتيجية ال�رشكة.

�لقيمة �لتقديرية ل�سايف ��ستثمار�ت �لقلعة يف �سركات �ملجموعة بنهاية �لعام
)�سمن  �سنوية  ن�سف  ب�سورة   )TNAV( ال�رشكة  اأ�سول  ل�سايف  التقديرية  القيمة  باإ�سدار  القلعة  �رشكة  تقوم 
تقارير اأرباح ال�رشكة عن ن�سف ونهاية العام(. ويعك�س ذلك القيمة التقديرية ل�ستثمارات القلعة يف �رشكات املجموعة 

.)AMV( والأتعاب التي ت�سجلها ال�رشكة عن اإدارتها لالأ�سول ،)PNAV(
ويف 31 دي�سمرب 2009 و�سلت القيمة التقديرية ل�سايف اإ�ستثمارات القلعة يف �رشكات املجموعة اإىل 1.2 مليار دولر 
اأمريكي )6.8 مليار جنيه م�رشي(، وهو ما يعد ارتفاعًا بن�سبة 10.87% باملقارنة مع القيمة التقديرية ل�سايف الأ�سول 
 )PNAVPS( ب�رشكات املجموعة يف 30 �سبتمرب 2009. اأما القيمة التقديرية ل�سايف الأ�سول ب�رشكات املجموعة لل�سهم
اأمريكي  اأمريكي )10.33 جنيه م�رشي( يف نهاية نهاية العام، �سعودًا من 1.71 دولر  فقد و�سلت اإىل 1.89 دولر 

)9.41 جنيه م�رشي( يف الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام.

 أصدرت القلعة القيمة
 التقديرية لصافي

 إستثماراتها في الشركات
 التابعة ألول مرة في نهاية

عام 2009

 القيمة التقديرية لصافي
 إستثمارات شركة القلعة

 تعكس القيمة احلالية
 لإلستثمارات الرئيسية

 باإلضافة إلى قيمة نشاط
إدارة األصول

تق�سيم �لإ�ستثمار�ت �لرئي�سية ب�سركة �لقلعة ح�سب �ل�سناعة
تدوير املخلفات، %1

الزراعة وال�سناعات الغذائية، %5
توزيع الطاقة، %6

الهند�سة والإن�ساء
والأ�سمنت، %18

اخلدمات املالية، %4
�سناعة الزجاج، %3

الن�رش، %4
ا�ستخراج املعادن، %5

التعدين، %4
�رشكات قاب�سة متعددة القطاعات، %2

غريها، %2
تكرير البرتول، %5

العقارات املتخ�س�سة، %2

النقل والدعم اللوجي�ستي، %5

البرتول والغاز الطبيعي، %21

البرتول والغاز الطبيعي )�سندات(، %3

 الهند�سة والإن�ساء والأ�سمنت
)�سندات(، %11
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ل�سايف  التقديرية  القيمة  من  ن�سبة %13  الإ�ستثمارية  بالتكلفة  املقومة  الإ�ستثمارات  مثلت  اأي�سًا،  العام  وبنهاية 
الإ�ستثمارات  مثلت  بينما   ،%45 ن�سبة  ال�سوقية  بالقيمة  املقومة  الإ�ستثمارات  ومثلت  املجموعة،  ب�رشكات  الأ�سول 
املقومة بالقيمة العادلة 38%. اأما الإ�ستثمارات امل�سمحلة، والتي �سملت ال�رشكة الوطنية لإنتاج الزيت / رايل اإنريجي، 

وال�رشكة الوطنية للبرتول، فقد مثلت 4% من القيمة التقديرية ل�سايف الأ�سول ب�رشكات القلعة.
الأ�سهر  عن   PNAV املجموعة  القلعة يف �رشكات  لإ�ستثمارات  التقديرية  القيمة  اأ�سدرت  اأنها  اإىل  الإدارة  وت�سري 
الت�سعة الأوىل من عام 2009 وقت طرح اأ�سهم ال�رشكة يف البور�سة امل�رشية EGX والتي حملت تقييم جمموعة اأ�سيك 
القاب�سة بقيمتها العادلة. وقامت الإدارة بتغيري اأ�سلوب تقييم اأ�سيك القاب�سة اإىل القيمة ال�سوقية �سمن اإ�سدار نهاية 
 3.1x( لل�سهم )العام، وذلك يف �سوء عملية رفعت �سعر اأ�سيك القاب�سة اإىل 5.18 دولر اأمريكي )28.50 جنيه م�رشي
م�ساعف ال�ستثمار مقابل 2.3x يف الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام(، واأدت اإىل تغري قيمة ال�رشكة املتحدة للم�سابك 
القيمة  اإىل  تغري  قد  عربية  طاقة  ب�رشكة  اخلا�س  التقييم  اأ�سلوب  اأن  اأي�سًا  بالذكر  وجدير  القاب�سة.  اأ�سيك  و�سندات 
ال�سوقية نظرًا لعملية بيع قام بها اأحد ال�رشكاء املحدودين يف الربع الأخري من عام 2009، اإل اأن الإدارة ل ترى اأنها 

تعك�س القيمة احلقيقية لإمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها طاقة عربية. 
ويرجع الإختالف يف تقييم �رشكة اأ�سكوم للجيولوجيا والتعدين بني الأ�سهر الت�سعة الأوىل ونهاية العام اإىل �سعر 
ال�سهم وعمليات البيع التي قامت بها �رشكة القلعة بينما يعك�س الإرتفاع يف تقييم �رشكة بنيان اإىل قيام القلعة برفع 

ح�ستها يف ال�رشكة اإىل 30% بنهاية العام من 24% يف نهاية الربع الثالث.
ال�رشكات  فت�سمل   )PNAV( التابعة ال�رشكات  القلعة يف  التقديرية ل�ستثمارات  للقيمة  الإ�سافات اجلديدة  واأما 
اجلديدة التي مت تاأ�سي�سها يف الربع الأخري من العام وهي �رشكة �سكك حديد ريفت فايل )النقل والدعم اللوجي�ستي( 
و�رشكة توازن )تدوير املخلفات الزراعية ال�سلبة(. وت�سري الإدارة اأي�سًا اإىل اأن انخفا�س القيمة الدفرتية الذي �سجلته 
اأي تغيري على الرغم من ارتفاع  اإنريجي وال�رشكة الوطنية للبرتول مل ي�سهد  ال�رشكة الوطنية لإنتاج الزيت / رايل 

النتاج بكال ال�رشكتني.

ن�ساط �إد�رة �لأ�سول بنهاية �لعام
�سجلت ال�سناديق القطاعية املتخ�س�سة الت�سعة ع�رش التابعة للقلعة اإجمايل اأ�سوًل مدارة بقيمة 3.7 مليار دولر 
اأمريكي بنهاية العام، وهو ارتفاع تبلغ ن�سبته 4.4% مقارنًة مع 3.5 مليار دولر اأمريكي خالل العام ال�سابق. وتنق�سم 

الأ�سول التي تديرها ال�رشكة اإىل 20.3% ت�ساهم بها القلعة ب�سفتها م�ستثمر رئي�سي يف 
عملياتها، و79.7% ي�ساهم بها ال�رشكاء املحدودون يف ال�سناديق القطاعية املتخ�س�سة.

بالفعل  اإ�ستثمارها  ومت  القلعة  تديرها  التي  الأ�سول  قيمة  بلغت  الفرتة  نف�س  ويف 
)Drawn Equity( 16.0 مليار جنيه م�رشي )2.9 مليار دولر اأمريكي(، وهو ما يعد 
ارتفاعًا بن�سبة 9.5% مقارنًة بعام 2008. كما و�سلت الأ�سول التي تديرها القلعة للغري 
دولر  مليار   2.0 مع  مقارنًة   %5.4 بن�سبة  ارتفاع  وهو  اأمريكي،  دولر  مليار   2.1 اإىل 

اأمريكي خالل العام ال�سابق. 
وقد و�سلت م�ساهمة القلعة يف العمليات من راأ�سمالها اخلا�س اإىل 757.2 مليون 
تديرها  التي  الأ�سول  اإجمايل  و�سل  بينما  م�رشي(،  جنيه  مليار   4.2( اأمريكي  دولر 
بنهاية  اأمريكي  مليار دولر  اإىل 1.9  اأتعابًا  اإدارتها  الغري وتتقا�سى عن  ل�سالح  القلعة 

العام.
تديرها  التي  الأ�سول  على  �سنويًا   %1 تبلغ  اإ�ست�سارات  اأتعاب  القلعة  وت�سجل 
اإيرادات عام  اأتعابًا مما �ساهم مببلغ 103.6 مليون جنيه م�رشي �سمن  للغري وحتقق 
2009، �سعودًا من 72.7 مليون جنيه م�رشي خالل العام ال�سابق وبارتفاع تبلغ ن�سبته 
42.5%. ومل يتم حتقيق اأية اإيرادات من مكافاآت ح�سن الأداء امل�ستحقة من امل�ستثمرين 
مقابل الأرباح الراأ�سمالية الناجتة عن عمليات التخارج الكلية اأو اجلزئية، وبدون تغيري 
اأن القلعة عادة ما تقوم بت�سجيل مكافات ح�سن الأداء  عن عام 2008. وت�سري الإدارة 

الرياض، المملكة العربية السعودية
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امل�ستحقة من ال�رشكاء املحدودين بن�سبة 20% عند حتقيق اأرباح تفوق معدل العائد الداخلي املطلوب )12%( مبعظم 
اإ�ستثماراتها، اإل اأنها ت�سجل مكافات بن�سبة 15% عند حتقيق اأرباح تفوق معدل العائد الداخلي الذي يبلغ 15% ببع�س 

الإ�ستثمارات الأخرى.
وجدير بالذكر اأن القلعة اأبرمت اإتفاق يف عام 2004 ملنح بع�س ال�رشكاء املحدودين ن�سبة 34.8% من مكافات ح�سن 
الأداء واأتعاب ال�ست�سارات ببع�س ال�سناديق القطاعية املتخ�س�سة التابعة لها، وت�سعى الإدارة حاليًا ل�سرتداد تلك 

احلقوق من ال�رشكاء املحدودين.
وجنحت القلعة منذ عام 2004 يف ا�ستقطاب اأموال تبلغ قيمتها 4.3 مليار دولر اأمريكي، وت�سمل روؤو�س الأموال 
امل�ستثمرة حاليًا يف ال�سناديق التابعة، وهو ما يعد ارتفاعًا بن�سبة 4.9% مقارنًة بنهاية عام 2008. كما متكنت ال�رشكة 
منذ تاأ�سي�سها من حتقيق عوائد نقدية لل�رشكاء وامل�ساهمني ت�سل قيمتها اإىل 2.5 مليار دولر اأمريكي، على اإ�ستثمارا 

موارد بقيمة 650 مليون دولر اأمريكي.

�لقيمة �لتقديرية ل�سايف �أ�سول �لقلعة بنهاية عام 2009
بالإ�سافة اإىل القيمة التقديرية لإ�ستثمارات القلعة يف �رشكات املجموعة )PNAV(، هناك القيمة التقديرية ل�سايف 
اأ�سول القلعة )TNAV(، والتي يتم ح�سابها ب�سورة ن�سف �سنوية، ومتثل القيمة احلالية ملكافات ح�سن الأداء التي 
القيمة  ت�سمل  كما  املتخ�س�سة  �سناديقها  يف  املحدودين  لل�رشكاء  الراأ�سمالية  الأرباح  حتقيق  عند  ال�رشكة  تتقا�ساها 
بناء على مكافات  الأ�سول  اإدارة  لن�ساط  التقديرية  القيمة  الأ�سول )AMV(. وميكن ح�ساب  اإدارة  لن�ساط  التقديرية 
ح�سن الأداء واأتعاب الإ�ست�سارات والتي متثل ثلث عوائد القلعة يف منوذج العمليات التي تقوم بها، اأو باعتبارها ن�سف 

.)PNAV( القيمة التقديرية لإ�ستثمارات القلعة يف �رشكات املجموعة
و�سلت القيمة التقديرية لن�ساط اإدارة الأ�سول )AMV( بنهاية العام اإىل 0.62 مليار دولر اأمريكي )3.4 مليار 
جنيه م�رشي(، وو�سلت القيمة التقديرية لن�ساط اإدارة الأ�سول لل�سهم )AMVPS( اإىل 0.94 دولر اأمريكي )5.17 
جنيه م�رشي( خالل نف�س الفرتة. وبناء عليه و�سلت القيمة التقديرية ل�سايف الأ�سول ب�رشكة القلعة )TNAV( اإىل 1.9 

اكتملت احلزم التمويلية 
لصندوق MENA لإلستثمار 

املشترك وتعمل الشركة 
على تنفيذ اإلغالق األول 

 Africaو MENA لصناديق
عند مستوى 150 مليون دوالر 

أمريكي

تق�سيم ��ستثمار�ت �سركة �لقلعة �لبالغ قيمتها 8.3 مليار دولر �أمريكي

اإجمايل ا�ستثمارات التي تتحكم
بها القلعة 8.3 مليار دولر اأمريكي

روؤو�س اأموال متفق عليها 3.7 
مليار دولر اأمريكي

قرو�س متفق عليها 4.6
مليار دولر اأمريكي

اإجمايل الأ�سول املدارة التي مت 
ا�ستثمارها 2.9 مليار دولر اأمريكي

اإجمايل الأ�سول املدارة املتاحة 
لال�ستثمار 0.8 مليار دولر اأمريكي

اإجمايل ال�ستثمارات الرئي�سية ب�رشكة 
القلعة 0.8 مليار دولر اأمريكي

اإجمايل ال�ستثمارات املدارة ل�سالح 
الغري 2.1 مليار دولر اأمريكي

الأ�سول املدارة للغري ول تتقا�سى 
القلعة اأتعابا عن اإدارتها

0.2 مليار دولر اأمريكي 
الأ�سول املدارة للغري وتتقا�سى القلعة 

اأتعابا عن اإدارتها
1.9 مليار دولر اأمريكي
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التقديرية ل�سايف الأ�سول  القيمة  اأمريكي )10.3 مليار جنيه م�رشي( بنهاية عام 2009، بينما و�سلت  مليار دولر 
ب�رشكة القلعة لل�سهم )TNAVPS( اإىل 2.83 دولر اأمريكي )15.50 جنيه م�رشي( خالل نف�س الفرتة.

�لأن�سطة �لأخرى
على الرغم من تداعيات الأزمة القت�سادية العاملية وتاأثريها ال�سلبي على نطاق اإ�ستثمارات القلعة يف ال�رشق الأو�سط 
واأفريقيا، حققت ال�رشكة من تقدمًا ملحوظًا وجنحت يف ا�ستقطاب روؤو�س الأموال اجلديدة خالل عام 2009 منها ما 
مل يتم تغطيته يف هذا التقرير حول الأ�سول التي تتحكم ال�رشكة بها والأ�سول املدارة التي مت ا�ستثمارها بالفعل. فقد 
متكنت ال�رشكة يف اأكتوبر 2009 وبالتعاون مع موؤ�س�سة التمويل الدولية وبنك الإ�ستثمار الأوروبي من تاأمني احلزم 
التمويل  موؤ�س�سات  عدد من  مع  وتعمل حاليًا   ،MENA Joint Investment Fund لإغالق �سندوق   الالزمة  التمويلية 
التنموية لإمتام الإغالق الأول ل�سندوق Africa Joing Investment Fund، حيث تنوي القلعة اإمتام الإغالق الأول لهذه 
ال�سناديق بقيمة جممعة تبلغ 150 مليون دولر اأمريكي، وهو ما يتيح املزيد من التو�سع يف قاعدة امل�ستثمرين، ف�ساًل 
عن اإتاحة املزيد من املوارد املالية لعمليات ال�رشكة لأن هذه ال�سناديق �ستعمل على ا�ستثمار 2 دولر اأمريكي مقابل كل 

1 دولر ت�ستثمره القلعة يف عملياتها.
ويف �سهر اأبريل قامت �رشكة �سفنك�س لإدارة الإ�ستثمارات املبا�رشة )بعد ف�سلها عن فارو�س القاب�سة وهي اإحدى 
�رشكات فاينان�س اأنليميتد( باإمتام الإغالق الأول ل�سندوق �سفنك�س لإعادة الهيكلة بقيمة 100 مليون دولر اأمريكي، والذي 
ي�سعى لالإ�ستثمار يف ال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة التي تواجه عقبات التعرث يف م�رش، باإ�ستثمارات من بنك الإ�ستثمار 
الأوروبي وموؤ�س�سة التمويل الدولية )17 مليون دولر لكل منهما( و�رشكة القلعة )10 مليون دولر(، ومب�ساركة من 

�سندوق ال�ستثمار ال�سوي�رشي لالأ�سواق النا�سئة )SIFEM( تبلغ 7.5 مليون دولر اأمريكي.
وخالل عام 2009 قامت ال�رشكة بالتفاو�س مع العديد من موؤ�س�سات التمويل التنموية ووكالت ائتمان ال�سادرات 
لتاأمني حزمة متويلية تبلغ قيمتها 2.25 مليار دولر اأمريكي ل�سالح ال�رشكة امل�رشية للتكرير على اأن يتم تنفيذ العملية 

خالل عام 2010.
وقامت الإدارة اأي�سًا خالل العام بجذب ثمانية ع�رش خبري اإ�سايف اإىل فريقها يف �سوء احلاجة اإىل مزيد من التقارير 
واأدوات الإت�سالت التي باتت �رشورية مع طرح اأ�سهم ال�رشكة للتداول يف البور�سة امل�رشية يف �سهر دي�سمرب 2009. 
واليوم ي�سل عدد فريق املوظفني ب�رشكة القلعة اإىل 66 حمرتف منهم 38 خبري مبجالت ال�ستثمار املختلفة، وهو رقم 

ت�سعى الإدارة لزيادته خالل الأعوام القادمة مع افتتاح مكتبها اجلديد يف ب�رشق اأفريقيا مبدينة نريوبي الكينية.

أهرامات مروي، جنوب العطبرة، السودان

�إجمايل �إ�ستثمار�ت �سركة �لقلعة
ت�سمل �سندات وقرو�س حمملة بفوائد )مليون جنيه م�رشي(

روؤو�س اأموال

�سندات قابلة للتحويل
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سجل تاريخي حافل باإلنجازات
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ال�سركة الم�سرية لالأ�سمدة
قامت �رشكة القلعة وجمموعة من �رشكائها ب�رشاء ال�رشكة امل�رشية لالأ�سمدة يف يوليو 2005 وخططت لرفع 
جنحت  عامني  من  اأقل  ويف  الإقليمي.  التو�سع  ل�سرتاتيجيات  انطالق  قاعدة  اإىل  وحتويله  بال�رشكة  الإنتاج  حجم 
وراء  لل�سعى  ال�رشكة  مركز  وعززت  �سنويا  طن  مليون   1.3 اإىل  ال�رشكة  اإنتاج  مل�ساعفة  اخلطط  اإعداد  يف  الإدارة 
فر�س التو�سع يف اجلزائر ونيجرييا وليبيا. يف يونيو 2007 وافقت القلعة على بيع ال�رشكة يف �سفقة بلغت قيمتها 
1.41 مليار دولر اأمريكي وكانت اأكرب �سفقات الدمج والإ�ستحواذ يف م�رش واأ�سخم �سفقات الإ�ستثمار املبا�رش 

يف ال�رشق الأو�سط. 

�سركة اأ�سمنت بورتالند حلوان
فبعد  القاب�سة.  اأ�سيك  اأ�سمنت بورتالند حلوان يف عام 2004 كجزء من جمموعة  القلعة على  ح�سلت �رشكة 
الداخلية  الإدارة  نظم  تفعيل  مع  والت�سغيلية  ال�سرتاتيجية  اأ�سيك  خطط  تطوير  على  القلعة  عملت  ال�سفقة،  تنفيذ 
اجلديدة واإعادة الهيكلة املالية. ويف اأغ�سط�س 2005 قامت ال�رشكة بف�سل اأ�سمن بورتالند حلوان عن جمموعة اأ�سيك 
القاب�سة وباعت 68% منها اإىل �رشكة ال�سوي�س لالأ�سمنت، اإحدى ال�رشكات الفرعية التابعة ل�رشكة Italcementi يف 

�سفقة بلغت قيمتها 795 مليون دولر مما حقق للقلعة و�رشكائها عوائد ممتازة يف اأقل من �ستة اأ�سهر. 

شروق الشمس في ماساي مارا بكينيا

قدرة فائقة على تنفيذ عمليات �لتخارج

)1( يعك�س ارتفاع معدل العائد الداخلي ق�رش مدة التحكم بهذا ال�ستثمار    )2( م�ساعف ال�ستثمار ومعدل العائد الداخلي بناء على قيمة ال�سوق يف 4 اأكتوبر 2009

خم�س  من  اأمريكي  دولر  مليار   2.5 ال�رشكة  حققت   ·
 650 قيمتها  تبلغ  موارد  على  ناجحة  تخارج  عمليات 

مليون دولر اأمريكي
عمليات التخارج الكلي  ·

- ثالثة عمليات
- 1.8 مليار دولر اأمريكي

- 167% معدل العائد الداخلي
- ثالثة اأ�سعاف يف العوائد النقدية

عمليات التخارج اجلزئي  ·
- عمليتني

- 832 مليون دولر اأمريكي
- 133% معدل العائد الداخلي

- 2.3 اأ�سعاف يف العوائد النقدية

اإ�ستثمارات مت التخارج منها كليًا اإ�ستثمارت مت التخارج منها جزئيًا

CoC x 3.0 x 1.9 x 3.6 x 2.2 )2( x 3.1

معدل العائد الداخلي )%(

)1(%1.004

)2( )1(%125
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%97

%150

�شفر
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100
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حيث  التعليمية،  العملية  وتطوير  بدعم  خا�سًا  اهتمامًا  القلعة  �رشكة  وتبدي 
تقدم  والتي  الدرا�سية،  للمنح  القلعة  �رشكة  موؤ�س�سة  بتاأ�سي�س   2007 عام  يف  قامت 
الذين يحلمون باحل�سول على �سهادات  لل�سباب والفتيات امل�رشيني  الدرا�سية  املنح 
املاج�ستري والدكتوراه من اأعرق اجلامعات واملعاهد التعليمية العاملية. وتقدم املوؤ�س�سة 
هذه املنح الدرا�سية لع�رشين طالبًا كل عام ب�رشط العودة للعمل يف م�رش بعد التخرج 

واحل�سول على هذه الدرجات العلمية.
للخدمات  القلعة  لتاأ�سي�س مركز  اأمريكي  األف دولر  القلعة مببلغ 250  وتربعت 
افتتاحه يف عام 2006 كاأول موؤ�س�سة  بالقاهرة والذي مت  الأمريكية  املالية باجلامعة 
اإعداد  املايل والتحليلي. ويركز املركز على  التعليم  الأو�سط متخ�س�سة يف  ال�رشق  يف 
وجتهيز الطالب للعمل يف جمالت تداول الأوراق املالية، واإدارة املخاطر، وتخ�سي�س 
الأ�سول، ويتطلع مل�ساعدة للطالب والباحثني عرب تقدمي املعلومات واخلربات الالزمة 

لي�سبحوا رواد �سناعة اخلدمات املالية النا�سئة يف اأنحاء املنطقة. 
ويقدم املركز خدماته لأكرث من 800 طالب، حيث مت جتهيزه بعدد من الربامج 
والأدوات املالية املتقدمة، والتي ت�سمل غرفة تداول �سورية مت�سلة بالبور�سة امل�رشية 
مبا�رشًة، وور�سة عمل معتمدة من وكالة اأنباء رويرتز، وحما�رشات لل�سيوف، ونظم 

امل�ساعدة يف اإعداد امل�رشوعات والأبحاث وغريها من اخلدمات املميزة. 
املالية  املوؤ�س�سات  العمل مع  املركز يف  اليوم جنح 50 طالب من خريجي  وحتى 
واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات الإ�ستثمارية يف م�رش، ف�ساًل عن اأن املركز يقدم 

خدماته اأي�سًا لأكرث من 100 ا�ستاذ جامعي.
وخالل العام املا�سي، قامت القلعة باتخاذ خطوات جادة لإن�ساء موؤ�س�سة تركز 
املتو�سطة والأقل دخاًل يف  ال�رشائح  املدار�س امل�رشية، وت�ستهدف  بناء وتطوير  على 
من  كل  يف  امل�رشية  املدار�س  م�ستوى  رفع  اإىل  املوؤ�س�سة  وتهدف  امل�رشي.  املجتمع 

املناطق احل�رشية والريفية على حد �سواء.

الم�سئولية الجتماعية لل�سركات
�لتز�م متو��سل جتاه جمتمعاتنا

حتر�ص �شركة القلعة على بذل ق�شارى جهدها للنهو�ص باأو�شاع وظروف املجتمعات التي ت�شتثمر فيها. ومنذ 
تاأ�شي�شها يف عام 2004 و�شل اإجمايل الأموال التي �شختها القلعة يف مبادرات التنمية الجتماعية اإىل اأكرث 

من 30 مليون دولر اأمريكي وذلك بخالف امل�شاهمات اخلريية ال�شخ�شية لفريقي الإدارة والعمل.

وتقوم �رشكات القلعة اأي�سًا بامل�ساهمة يف تطوير جمتمعاتها املحيطة. فقد قامت 
البنية  لتطوير  اأمريكي  دولر  مليون   1.58 بقيمة  �سندوق  بتاأ�سي�س  �سابينا  �رشكة 
حيث  بال�سودان،  الأبي�س  النيل  بولية  كو�ستي  مدينة  حول  الجتماعية  الأ�سا�سية 
ح�سلت على اأر�س م�ساحتها 254 األف فدان مبوجب عقد مدته 99 عام. ول ت�سعى 
اأي�سًا للم�ساركة  ال�رشكة لتوفري فر�س العمل اجلديدة لأهل املنطقة فقط، بل تهدف 
 395 بتخ�سي�س  �سابينا  �ستقوم  عليه  وبناء  التعليم.  وتطوير  التدريب  عمليات  يف 
األف دولر اأمريكي �سنويًا وملدة اأربعة �سنوات لإعادة تاأهيل املدار�س وتطبيق برامج 

التدريب املهني للمزارعني والعاملني باملجال الزراعي هناك.
اأما �رشكة اأ�سيك لالأ�سمنت، ذراع القلعة لالإ�ستثمار يف �سناعة الأ�سمنت الإقليمية، 
زهانة  ب�رشكة  والتطوير  الهيكلة  اإعادة  برنامج  تنفيذ  من  الإنتهاء  على  اأو�سكت  فقد 
اأ�سيك  الإدارة يف عام 2006، قامت  لالأ�سمنت باجلزائر. ومنذ ح�سولها على حقوق 
لالأ�سمنت بتطوير الكفاءة الفنية وظروف العمل مب�سنع زهانة، والذي كانت اأنابيبه 
املتهالكة ت�سجل خ�سائر يف الإنتاج بن�سبة 3% وكانت متثل خرقًا لكافة املعايري البيئية. 
تطوير  يف  وجنحت  بامل�سنع  العمليات  كفاءة  رفع  يف  لالأ�سمنت  اأ�سيك  جنحت  واليوم 
اإىل بتقدمي جل�سات  الأو�ساع ال�سحية وقواعد الأمان اخلا�سة بالعاملني، بالإ�سافة 

تدريبية منتظمة لتطوير مهارات العمالة اجلزائرية مب�سانعها. 
ومن ناحية اأخرى قامت ال�رشكة امل�رشية للتكرير، وهي م�رشوع القلعة لتاأ�سي�س 
اإىل  ا�ستثمارية ت�سل  بتكلفة  الكربى  القاهرة  الثانية يف  املرحلة  لتكرير  معمل متطور 
املنطقة  �سكان  مع  للعمل  املجتمعية  للتنمية  مكتب  بتاأ�سي�س  اأمريكي،  دولر  مليار   3
املحيطة وتعريفهم باملعمل وتقييم املهارات املتاحة وجمع املعلومات الالزمة لتطبيق 
برامج التدريب والتعليم. ويهدف املكتب للتو�سع يف خدماته تدريجيًا مع دخول املعمل 

اجلديد يف حيز التنفيذ. 
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Citadel Capital شركة القلعة للإ�شت�شارات المالية� 
)�سركة م�ساهمة م�سرية(

 القوائم المالية  غير المجمعة عن ال�سنة المالية المنتهية فى 31 دي�سمبر 2009
وتقرير مراقب الح�سابات عليها

تقرير مراقب الح�صابات
Citadel Capital اإلى ال�سادة / م�ساهمي �سركة القلعة للإ�ست�سارات المالية

تقرير عن القوائم المالية
راجعنا القوائم المالية المرفقة ل�سركة القلعة للإ�ست�سارات المالية Citadel Capital- �سركة م�ساهمة م�سرية- والمتمثلة في الميزانية غير المجمعة في 31 دي�سمبر 
2009 وكذا قوائم الدخل غير المجمعة والتغير في حقوق الملكية غير المجمعة والتدفقات النقدية غير المجمعة عن ال�سنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخ�ص 

لل�سيا�سات المحا�سبية الهامة وغيرها من الإي�ساحات.

م�صئولية الإدارة عن القوائم المالية
هذه القوائم المالية م�سئولية اإدارة ال�سركة ، فالإدارة م�سئولة عن اإعداد وعر�ص القوائم المالية عر�سًا عادًل ووا�سحًا وفقًا لمعايير المحا�سبة الم�سرية وفي �سوء القوانين 
الم�سرية ال�سارية ، وتت�سمن م�سئولية الإدارة ت�سميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات �سلة باإعداد وعر�ص قوائم مالية عر�سًا عادًل ووا�سحًا خالية من اأية 
تحريفات هامة وموؤثرة �سواء ناتجة عن الغ�ص اأو الخطاأ ، كما تت�سمن هذه الم�سئولية اإختيار ال�سيا�سات المحا�سبية الملئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحا�سبية الملئمة 

للظروف.

م�صئولية مراقب الح�صابات
تنح�سر م�سئوليتنا في اإبداء الراأي على هذه القوائم المالية في �سوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الم�سرية وفي �سوء القوانين الم�سرية 
ال�سارية. وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات ال�سلوك المهني وتخطيط واأداء المراجعة للح�سول على تاأكد منا�سب باأن القوائم المالية خالية من اأية تحريفات 

هامة وموؤثرة. 

وتت�سمن اأعمال المراجعة اأداء اإجراءات للح�سول على اأدلة مراجعة ب�ساأن القيم والإف�ساحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اإختيارها على الحكم المهني 
للمراقب وي�سمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والموؤثر في القوائم المالية �سواء الناتج عن الغ�ص اأو الخطاأ. ولدى تقييم هذه المخاطر ي�سع المراقب في اإعتباره الرقابة 
الداخلية ذات ال�سلة بقيام المن�ساأة باإعداد القوائم المالية والعر�ص العادل والوا�سح لها وذلك لت�سميم اإجراءات مراجعة منا�سبة للظروف ولكن لي�ص بغر�ص اإبداء راأى 
على كفاءة الرقابة الداخلية في المن�ساأة. وت�سمل عملية المراجعة اأي�سا تقييم مدى ملئمة ال�سيا�سات المحا�سبية والتقديرات المحا�سبية الهامة التي اأعدت بمعرفة الإدارة 

وكذا �سلمة العر�ص الذي قدمت به القوائم المالية.

واإننا نرى اأن اأدلة المراجعة التي قمنا بالح�سول عليها كافية ومنا�سبة وتعد اأ�سا�سا منا�سبا لإبداء راأينا على القوائم المالية.

الراأي 
 Citadel Capital ومن راأينا اأن القوائم المالية الم�سار اإليها اأعله تعبر بعدالة وو�سوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي ل�سركة القلعة للإ�ست�سارات المالية
في 31 دي�سمبر 2009 ، وعن اأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن ال�سنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحا�سبة الم�سرية وفي �سوء القوانين واللوائح 

الم�سرية ذات العلقة باإعداد هذه القوائم المالية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
تم�سك ال�سركة ح�سابات مالية منتظمة تت�سمن كل ما ن�ص القانون ونظام ال�سركة على وجوب اإثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الح�سابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجل�ص الإدارة المعد وفقًا لمتطلبات القانون رقم 159 ل�سنة 1981 ولئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر ال�سركة وذلك في الحدود 
التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

KPMG حـازم ح�سـن 
�سجل مراقبي ح�سابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )8(

القاهرة في 15 مار�ص 2010

النتائج المالية
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�صركة القلعة للإ�صت�صارات المالية Citadel Capital )�صركة م�صاهمة م�صرية(
الميزانية غير المجمعة فى 31 دي�صمبر 2009

رئي�ص القطاع المالى وع�سو مجل�ص الإدارة
اأحمد ال�صامى

الع�سو المنتدب
ه�صام ح�صين الخازندار

رئي�ص مجل�ص الإدارة
اأحمد محمد ح�صنين هيكل

الإي�ساحات المرافقة من �سفحة 59 اإلى �سفحة 73 تعتبر جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية وتقراأ معها.
تقرير مراقب الح�سابات “مرفق”

2008/12/31
جنيه م�صرى

2009/12/31
جنيه م�صرى

اإي�صاح
رقم

الأ�صول املتداولة 
125 693 812 248 428 433 )4( النقدية و ما يف حكمها
662 172 430 611 466 323 )5( امل�ستحق على الأطراف ذات العلقة ) بال�سافى(

24 653 867 17 194 821 )6( اأر�سدة مدينة اأخرى
812 520 109 877 089 577 جمموع الأ�صول املتداولة 

الإلتزامات املتداولة
138 043 382 305 128 943 )7( امل�ستحق للأطراف ذات العلقة

22 981 045 39 923 273 )8( اأر�سدة دائنة اأخرى
11 212 225 14 312 225 )9( خم�س�ص مطالبات متوقعة

172 236 652 359 364 441 جمموع الإلتزامات املتداولة
640 283 457 517 725 136 راأ�س املال العامل

الأ�صول غري املتداولة
  40 425 542   30 685 943 )10( اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع 

 2 183 855 959  2 351 676 028 )11( اإ�ستثمارات مالية يف �سركات تابعة و�سقيقة )بال�سافى(
  719 319 152  1 026 582 003 )12( مدفوعات حتت ح�ساب اإ�ستثمارات )بال�سافى(

  78 717 695   83 901 410 )13( اأ�سول ثابتة )بال�سافى(
-   400 349 686 )14( قرو�ص ل�سركات �سقيقة

 )393 132(  687 237 )15( اأ�سول )اإلتزامات( موؤجلة
 3 021 925 216  3 893 882 307 جمموع الأ�صول غري املتداولة 
 3 662 208 673  4 411 607 443 اإجمايل الإ�صتثمار 

ويتم متويله على النحو التاىل:
حقوق امللكية

 2 750 000 000  3 308 125 000 )16( راأ�ص املال امل�سدر و املدفوع 
  77 845 487   79 011 015 )9-3( اإحتياطى قانونى

 )3 554 169(  )16 882 076( )17( اإحتياطى تغطية خماطر عقود مبادلة �سعر الفائدة
-   22 145 027 اأرباح حمتجزة

 2 824 291 318  3 392 398 966
  23 310 555   211 349 252 �سايف اأرباح العام

 2 847 601 873  3 603 748 218 اإجماىل حقوق امللكية 

الإلتزامات غري املتداولة
  814 606 800   807 859 225 )17( قرو�ص طويلة الأجل
  814 606 800  807 859 225 جمموع الإلتزامات غري املتداولة

 3 662 208 673  4 411 607 443 اإجماىل متويل راأ�س املال العامل والأ�صول غري املتداولة

التقرير ال�سنوى 2009
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الإي�ساحات المرافقة من �سفحة 59 اإلى �سفحة 73 تعتبر جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية وتقراأ معها.

�صركة القلعة للإ�صت�صارات المالية Citadel Capital )�صركة م�صاهمة م�صرية(
قائمة الدخل غير المجمعة عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 2009

عن ال�صنة املالية املنتهية فى
2008/12/31
جنيه م�صرى

2009/12/31
جنيه م�صرى اإي�صاح  رقم

  72 735 099   103 652 826 )1-23( اأتعاب اإ�ست�سارات
-   240 459 012 )2-23( اإيراد توزيعات

  197 512 058   45 877 586 )18( اأرباح بيع اإ�ستثمارات مالية 
  4 701 576   48 921 813 )6-23( اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

  274 948 733   438 911 237 اإجماىل اإيرادات الن�صاط
 )176 832 074(  )204 056 190( )25( م�سروفات اإدارية وعمومية

 )17 894 845(  )20 694 627( )20( الإ�سمحلل فى قيمة الأ�سول
 )11 212 225(  )3 100 000( )9( خم�س�ص مطالبات متوقعة

  69 009 589   211 060 420 �صايف اأرباح الن�صاط 
 )47 325 094(  )  791 537( )19( تكلفة التمويل ) بال�سافى (

  21 684 495   210 268 883 �صايف الأرباح قبل ال�صرائب
  1 626 060   1 080 369 )15( ال�سريبة املوؤجلة

  23 310 555   211 349 252 �صايف اأرباح العام

 0.05 0.34 )21( ن�صيب ال�صهم فى الأرباح 
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الإي�ساحات المرافقة من �سفحة 59 اإلى �سفحة 73 تعتبر جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية وتقراأ معها.

�صركة القلعة للإ�صت�صارات المالية Citadel Capital )�صركة م�صاهمة م�صرية(
200 قائمة التغير في حقوق الملكية غير المجمعة عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 9

ىل
الإجما

جنيه م�صرى

�صايف اأرباح
العام

جنيه م�صرى
حمتجزة

اأرباح 
جنيه م�صرى

اإحتياطى تغطية 
خماطرعقود مبادلة

�صعرالفائدة
جنيه م�صرى

اإحتياطى قانونى
جنيه م�صرى

راأ�س املال
امل�صدر واملدفوع

جنيه م�صرى
اإي�صاح

رقم
 2 312 013 025

  599 942 681
  14 221 991

-
  47 848 353

 1 650 000 000
الر�سيد فى 31 دي�سمرب 2007

 )584 167 538(
 )599 942 681(

 )14 221 991(
-

  29 997 134
-

)9-3(
توزيع اأرباح عام 2007

 1 100 000 000
-

-
-

-
 1 100 000 000

)16(
�سداد زيادة راأ�ص املال امل�سدر

 ) 3 554 169(
-

-
 ) 3 554 169(

-
-

)17(
خماطرعقود مبادلة �سعر الفائدة

اإحتياطى تغطية 
  23 310 555

  23 310 555
-

-
-

-
�صافى اأرباح عام 2008

 2 847 601 873
  23 310 555

    -
 ) 3 554 169(

  77 845 487
 2 750 000 000

الر�سيد فى 31 دي�سمرب 2008
    -

 )23 310 555(
  22 145 027

-
  1 165 528

-
)9-3(

توزيع اأرباح عام 2008 
  558 125 000

-
-

-
-

  558 125 000
)16(

�سداد زيادة راأ�ص املال امل�سدر
 )13 327 907(

-
-

 )13 327 907(
-

-
)17(

خماطرعقود مبادلة �سعر الفائدة
اإحتياطى تغطية 

  211 349 252
  211 349 252

-
-

-
-

�سافى اأرباح عام 2009
 3 603 748 218

  211 349 252
  22 145 027

 )16 882 076(
  79 011 015

 3 308 125 000
رب 2009

الر�صيد فى 31 دي�صم

التقرير ال�سنوى 2009
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الإي�ساحات المرافقة من �سفحة 59 اإلى �سفحة 73 تعتبر جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية وتقراأ معها.

عن ال�صنة املالية املنتهية فى

2008/12/31
جنيه م�صرى

2009/12/31
جنيه م�صرى

التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل 
  21 684 495   210 268 883 �سافى الأرباح قبل ال�سرائب

ت�صويات ملطابقة �صايف الأرباح ل�صايف الأموال املتاحة من )امل�صتخدمة فى( اأن�صطة الت�صغيل :
  7 535 777   8 673 210 اإهلك اأ�سول ثابتة 

 )197 512 058(  )45 036 600( اأرباح بيع اإ�ستثمارات مالية فى �سركات تابعة
  17 894 845   20 694 627 الإ�سمحلل فى الأ�سول
  11 212 225 3 100 000 خم�س�ص مطالبات متوقعة
  26 286 800  )3 954 480( فروق تقييم عملة غري حمققة

-  )840 986( اأرباح بيع اإ�ستثمارات مالية  متاحة للبيع
 )945 218( - اإيرادات اأخرى

 )113 843 134(   192 904 654 اأرباح )خ�صائر( الت�صغيل قبل التغري فى الأ�صول والإلتزامات املتداولة
الزيادة فى الأ�صول

 )622 212 244(  )108 991 920( امل�ستحق على الأطراف ذات العلقة
 )6 215 199(  )2 704 531( اأر�سدة مدينة اأخري 

الزيادة )النق�س( يف الإلتزامات
  141 836 314   167 085 561 امل�ستحق للأطراف ذات العلقة
 )8 988 035(   15 209 197 دائنون و اأر�سدة دائنة اأخري 

 )609 422 298(   263 502 961 �صايف النقدية املتاحة من )امل�صتخدمة يف( اأن�صطة الت�صغيل 

التدفقات النقدية من اأن�صطة الإ�صتثمار 
 )14 944 453(  )13 856 925( مدفوعات ل�سراء اأ�سول ثابتة 

 )804 654 643(  )3 035 195( مدفوعات ل�سراء اإ�ستثمارات مالية يف �سركات تابعة و�سقيقة
  179 967 835   31 395 640 متح�سلت من بيع اإ�ستثمارات مالية يف �سركات تابعة و�سقيقة

 )357 668 339(  )309 239 788( مدفوعات حتت ح�ساب �سراء اإ�ستثمارات
-   10 580 585 متح�سلت من بيع اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
-  )400 349 686( قرو�ص ل�سركات �سقيقة

 ) 21 580 800( - مدفوعات ل�سراء اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
 )1 018 880 400(  )684 505 369( �صايف النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة الإ�صتثمار 

التدفقات النقدية من اأن�صطة التمويل 
 1 100 000 000   558 125 000 متح�سلت من �سداد راأ�ص املال امل�سدر
 )97 863 440(  )145 545( توزيعات اأرباح مدفوعة
  703 720 000  )2 793 095( مدفوعات اإىل / متح�سلت من قرو�ص بنكية
 )2 500 035(  )11 449 331( اإحتياطى تغطية خماطر عقود مبادلة �سعر الفائدة

 )100 000 000( - مدفوعات اإىل بنوك �سحب على املك�سوف
 1 603 356 525   543 737 029 �صايف النقدية املتاحة من اأن�صطة التمويل 

 )24 946 173(   122 734 621 �سافى التغري فى النقدية وما يف حكمها خلل العام
  150 639 985   125 693 812 النقدية وما يف حكمها اأول العام
  125 693 812   248 428 433 النقدية وما يف حكمها اآخر العام

�صركة القلعة للإ�صت�صارات المالية Citadel Capital )�صركة م�صاهمة م�صرية(
قائمة التدفقات النقدية غير المجمعة عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 2009
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نبذة عن ال�صركة  -1
تاأ�س�ست �سركة القلعة للإ�ست�سارات المالية - �سركة م�ساهمة م�سرية - طبقًا لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية م�سر العربية ووفقًا لأحكام   
القانون رقم 159 ل�سنة 1981 ولئحته التنفيذية وقد تم قيد ال�سركة في ال�سجل التجاري بالجيزة تحت رقم 11121 بتاريخ 11 اأبريل 2004، ويتمثل 

غر�ص ال�سركة فيما يلي:
والهند�سية  الإقت�سادية  الجدوى  درا�سات  وتقديم  واإعداد  اأنواعها  اإختلف  علي  لل�سركات  والتمويلية  المالية  المجالت  في  الإ�ست�سارات  تقديم   •
وتقديم  لإعداد  بالإ�سافة  عامة  ب�سفة  للم�سروعات  التمويل  ودرا�سات  الإقترا�ص  عقود  وترتيبات  والإدارية  والمالية  والت�سويقية  والتكنولوجية 

الدرا�سات والإ�ست�سارات ب�ساأن الترويج للم�سروعات وتقديم الدعم الفني اللزم في هذا ال�ساأن فيما عدا الإ�ست�سارات القانونية.
والم�ساركة  الإدارة  اأنواعها ومراحلها وبوجه خا�ص مفاو�سات عقود  والتعاقد بمختلف  التفاو�ص  والم�سروعات في عمليات  ال�سركات  الوكالة عن   •

والمعونة الفنية.
اإدارة وتنفيذ واإعادة تاأهيل وهيكلة الم�سروعات.  •

اأ�ص�س اإعداد القوائم المالية  -2
الإلتزام بالمعايير المحا�صبية و القوانين  1-2

يتم اإعداد القوائم المالية طبقًا لمعايير المحا�سبة الم�سرية وفى �سوء القوانين واللوائح الم�سرية ذات العلقة.

اأ�ص�س القيا�س  2-2
اأُعدت القوائم المالية على اأ�سا�ص التكلفة التاريخية، فيما عدا الأ�سول والإلتزامات التالية التي تم اإثباتها بالقيمة العادلة و التي تتمثل فيما يلي :

الأ�سول والإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل.  •
الإ�ستثمارات المالية المتاحة للبيع.  •

م�ستقات الأدوات المالية )عقود مبادلة �سعر الفائدة(.  •

عملة التعامل وعملة العر�س  3-2
تم عر�ص القوائم المالية بالجنيه الم�سرى والذي يمثل عملة التعامل لل�سركة، وجميع البيانات المالية المعرو�سة بالجنيه الم�سرى.

اإ�صتخدام التقديرات و الحكم ال�صخ�صي  4-2
اإن اإعداد القوائم المالية طبقًا لمعايير المحا�سبة الم�سرية يتطلب من الإدارة ا�ستخدام الحكم ال�سخ�سي وعمل تقديرات واإفترا�سات قد 

توؤثر على تطبيق ال�سيا�سات وقيم الأ�سول والإلتزامات وكذلك الإيرادات والم�سروفات.
وتعتمد هذه التقديرات والإفترا�سات المتعلقة بها علي الخبرة التاريخية وعوامل اأخرى متنوعة تراها اإدارة ال�سركة معقولة فى ظل الظروف 

والأحداث الجارية، حيث يتم بناءا عليها تحديد القيم الدفترية للأ�سول و الإلتزامات و قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات والإفترا�سات ب�سفة م�ستمرة ويتم الإعتراف باأي فروق في التقديرات المحا�سبية في الفترة التي تم فيها 
تغيير تلك التقديرات، واإذا كانت هذه الفروق توؤثر على الفترة التي تم فيها التغيير والفترات الم�ستقبلية ، عندئذ تدرج هذه الفروق فى الفترة 

التي تم فيها التعديل والفترات الم�ستقبلية.
وفيما يلى اأهم البنود والإي�ساحات الم�ستخدم فيها هذه التقديرات و الحكم ال�سخ�سي:

اإي�ساح )11(  قيا�ص القيمة الإ�ستردادية من الإ�ستثمارات في ال�سركات التابعة وال�سقيقة.  •
اإي�ساح )15( اإثبات ال�سريبة الموؤجلة.  •

اإي�ساح )9( المخ�س�سات.  •

القوائم المالية المجمعة  5-2
يوجد لدى ال�سركة �سركات تابعة وطبقًا لمعيار المحا�سبة الم�سرى رقم 17« القوائم المالية المجمعة والم�ستقلة » والمادة 188 من اللئحة 
التنفيذية لقانون ال�سركات رقم 159 ل�سنة 1981 ُتعد ال�سركة قوائم مالية مجمعة للمجموعة حيث ي�ستوجب الأمر الرجوع اإليها للح�سول على 

تفهم للمركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للمجموعة ككل.

�صركة القلعة للإ�صت�صارات المالية Citadel Capital )�صركة م�صاهمة م�صرية(
الإي�صاحات المتممة  للقوائم المالية غير المجمعة  عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 2009
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اأهم ال�صيا�صات المحا�صبية المطبقة  -3
تقوم ال�سركة بتطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية الآتية بثبات وهى تتفق مع تلك المطبقة في جميع الفترات المعرو�سة، وقد تم تعديل تبويب بع�ص اأرقام   

المقارنة لتتم�سى مع العر�ص الحالي للقوائم المالية )اإي�ساح رقم 28(.

ترجمة المعاملت بالعملت الأجنبية   1-3
تم�سك ال�سركة ح�ساباتها بالجنيه الم�سرى، ويتم اإثبات المعاملت بالعملت الأجنبية بالدفاتر على اأ�سا�ص ال�سعر ال�سائد للعملت الأجنبية 
اأ�سا�ص  الميزانية على  تاريخ  الأجنبية فى  بالعملت  النقدية  الطبيعة  والإلتزامات ذات  الأ�سول  اأر�سدة  ترجمة  ويتم  المعاملة،  اإثبات  وقت 

الأ�سعار ال�سائدة للعملت الأجنبية في ذلك التاريخ. وتدرج فروق العملة الناتجة عن الترجمة في تاريخ الميزانية  بقائمة الدخل. 

الأ�صول الثابتة واإهلكاتها  2-3
تظهر الأ�سول الثابتة بتكلفتها التاريخية مخ�سومًا منها مجمع الإهلك واأي اإ�سمحلل فى قيمتها  )اإي�ساح رقم 3-5(، ويتم اإهلك الأ�سول 
الثابتة القابلة للإهلك بطريقة الق�سط الثابت وتحميله على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر الإنتاجي المقدر لكل نوع من اأنواع الأ�سول، 

وفيما يلى بيان بالعمر الإنتاجي المقدر لكل نوع من الأ�سول لغر�ص احت�ساب الإهلك:-

العمر الإنتاجي المقدر نوع الأ�صل 
4 �سنوات اأثاث ومفرو�سات واأجهزة كهربائية ومعدات 

2- 3 �سنوات اأجهزة حا�سب اآلي 
4 �سنوات �سيارات  

20 �سنة مباني واإن�ساءات 

يتم الإعتراف بتكلفة اإحلل اأحد مكونات الأ�سل �سمن تكلفة الأ�سل بعد اإ�ستبعاد تكلفة ذلك المكون عند تكبد ال�سركة لتلك التكلفة وذلك 
اإذا ما كان من المحتمل تدفق منافع اإقت�سادية م�ستقبلية لل�سركة نتيجة هذا الإحلل ب�سرط اإمكانية قيا�ص تكلفته بدرجة عالية من الدقة، 
كما يتم ر�سملة النفقات اللحقة التي توؤدي الى زيادة المزايا الإقت�سادية الم�ستقبلية للأ�سول. ويتم اإثبات جميع النفقات الأخرى بقائمة 

الدخل كم�سروف عند تحملها. 

الم�صروعات تحت التنفيذ  3-3
يتم اإثبات الم�سروعات تحت التنفيذ بالتكلفة، وتت�سمن التكلفة كافة التكاليف المتعلقة مبا�سرة واللزمة لتجهيز الأ�سل اإلى الحالة التى يتم 
ت�سغيله بها و فى الغر�ص الذي اأقتنى من اأجله. ويتم تحويل الم�سروعات تحت التنفيذ اإلى بند الأ�سول الثابتة عندما يتم الإنتهاء منها وتكون 

متاحة للغر�ص التي اأقتنيت من اأجله.

الإ�صتثمارات  4-3
الإ�ستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل  1-4-3

يتم ت�سنيف الإ�ستثمارات على اأنها اإ�ستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل اإذا تم اإقتنائها بغر�ص المتاجرة 
اأو اإذا كانت ال�سركة تدير تلك الإ�ستثمارات وتتخذ قرارات بيعها و�سرائها بناء على قيمتها العادلة. يتم اإثبات التكاليف المتعلقة 
باإقتناء تلك الإ�ستثمارات فى قائمة الدخل. تقا�ص تلك الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة وتثبت فروق التغيير فى قيمتها فى قائمة 

الدخل تحت بند »�سافي التغير في القيمة ال�سوقية للإ�ستثمارات المالية بغر�ص المتاجرة.«

اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع  2-4-3
يتم الإثبات المبدئى للإ�ستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة، وفى تاريخ الميزانية يتم اإدراج التغير فى القيمة العادلة 
�سواء كان ربح اأو خ�سارة �سمن حقوق الم�ساهمين مبا�سرة فيما عدا خ�سائر الإ�سمحلل فى قيمة الإ�ستثمار يتم الإعتراف بها فى 
قائمة الدخل، وفى حالة اإ�ستبعاد الإ�ستثمار يتم اإدراج الأرباح اأو الخ�سائر المجمعة والتى �سبق الإعتراف بها مبا�سرة فى حقوق 
الم�ساهمين فى قائمة الدخل. ويتم تحديد القيمة العادلة للإ�ستثمارات المالية المتاحة للبيع طبقًا ل�سعر التداول فى البور�سة فى 

�سوق ن�سط فى تاريخ الميزانية، اأما الإ�ستثمارات التى لي�ص لها �سعر تداول فى البور�سة فى �سوق ن�سط فيتم اإثباتها بالتكلفة.

اإ�ستثمارات مالية في �سركات تابعة و�سقيقة  3-4-3
يتم اإثبات الإ�ستثمارات فى ال�سركات التابعة وال�سقيقة بالتكلفة مخ�سوما منها اأى خ�سائر اإ�سمحلل فى قيمتها )اإي�ساح 5-3( 
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هذا وتقوم ال�سركة بتقييم الإ�ستثمارات الخا�سة بها فى تاريخ الميزانية، وفى حالة اإ�سمحلل القيمة القابلة للإ�سترداد للإ�ستثمار 
عن قيمته الدفترية يتم تخفيـ�ص القيمة الدفترية لهذا الإ�ستثمار بقيمـة خ�سائر الإ�سمحلل وتحميله على قائمة الدخل.

الإ�صمحلل فى قيمة الأ�صول  5-3
الأ�سول المالية  1-5-3

على  �سلبي  تاأثير  له  اأكثر  اأو  حدث  هناك  اأن  اإلى  ي�سير  مو�سوعى  دليل  هناك  كان  اإذا  م�سمحًل  المالي  الأ�سل  اإعتبار  يتم   •
التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة من اإ�ستخدام الأ�سل، ويتم قيا�ص خ�سارة الإ�سمحلل المتعلقة باأ�سل مالي تم اإثباته 
�سعر  باإ�ستخدام  المقدرة  الم�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  الم�ستهلكة  بالتكلفة 

الفائدة الفعلى للأ�سل. يتم قيا�ص خ�سائر الإ�سمحلل المتعلقة باأ�سل مالي متاح للبيع باإ�ستخدام القيمة العادلة ال�سائدة.

يتم اإجراء اإختبار الإ�سمحلل للأ�سول المالية الهامة بذاتها على م�ستوى كل اأ�سل ب�سفة م�ستقلة. وبالن�سبة للأ�سول المالية   •
الأخرى فاإنه يتم اإجراء اإختبار الإ�سمحلل على م�ستوى كل مجموعة للأ�سول المالية المتبقية على م�ستوى المجموعات التي 

ت�سترك في خ�سائ�ص خطر الإئتمان.

يتم الإعتراف بكافة خ�سائر الإ�سمحلل في قائمة الدخل، هذا ويتم تحويل الخ�سائر المجمعة المتعلقة باأ�سل مالي متاح للبيع   •
المثبتة م�سبقًا �سمن حقوق الملكية اإلى قائمة الدخل.

يتم اإلغاء خ�سائر الإ�سمحلل اإذا كان يمكن ربط هذا الإلغاء بطريقة مو�سوعية لحدث وقع بعد الإعتراف بخ�سائر الإ�سمحلل.   •
قائمة  فى  بالإلغاء  الإعتراف  يتم  مديونية  اأداة  تعتبر  التى  المالية  والأ�سول  الم�ستهلكة  بالتكلفة  تقا�ص  التى  المالية  الأ�سول 
الدخل . يتم الإعتراف باإلغاء خ�سائر الإ�سمحلل للأ�سول المالية المتاحة للبيع والتي تعتبر اأداة حقوق ملكية مبا�سرة بحقوق 

الملكية.

الأ�سول غير المالية  2-5-3
تتم مراجعة القيم الدفترية للأ�سول غير المالية لل�سركة بخلف الأ�سول ال�سريبية الموؤجلة فى تاريخ كل ميزانية لتحديد ما اإذا 

كان هناك موؤ�سر للإ�سمحلل. 

الإ�ستردادية.  قيمته  تزيد عن  للنقد  المولدة  وحدته  اأو  للأ�سل  الدفترية  القيمة  كانت  اإذا  الإ�سمحلل  بخ�سارة  الإعتراف  يتم 
تتمثل الوحدة المولدة للنقد فى اأ�سغر مجموعة يمكن تحديدها من الأ�سول التى تولد تدفقات نقدية داخلة وتكون م�ستقلة ب�سكل 
كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من غيرها من الأ�سول اأو مجموعات الأ�سول. يتم الإعتراف بخ�سائر الإ�سمحلل فى قائمة 

الدخل.

تتمثل القيمة الإ�ستردادية للأ�سل اأو للوحدة المولدة للنقد فى قيمته الإ�ستخدامية اأو قيمته العادلة ناق�سًا تكاليف البيع اأيهما 
اأكبر .

وجود  حالة  فى  و  الميزانية.  تاريخ  فى  الأخرى  للأ�سول  ال�سابقة  الفترات  فى  بها  المعترف  الإ�سمحلل  خ�سائر  مراجعة  يتم 
موؤ�سرات لإنخفا�ص الخ�سارة اأو عدم وجودها يتم عك�ص اأثر خ�سائر الإ�سمحلل وذلك فى الحدود التى ل تتجاوز فيها القيمة 

الدفترية للأ�سل قيمتة التى كان �سيتم تحديدها )بعد خ�سم الإهلك( لو لم يتم الإعتراف بخ�سارة الإ�سمحلل.

النقدية وما فى حكمها   6-3
تت�سمن النقدية وما فى حكمها الأر�سدة النقدية بالخزينة والح�سابات الجارية لدى البنوك.

الإقترا�س بفائدة  7-3
يتم الإعتراف بالقرو�ص ذات الفائدة مبدئيًا بالقيمة العادلة مخ�سوما منها تكلفة المعاملة. وبعد الإعتراف المبدئى يتم اإدراج القرو�ص 
ذات الفائدة بالتكلفة الم�ستهلكة مع اإدراج اأى فروق بين التكلفة والقيمة الإ�ستردادية فى قائمة الدخل خلل فترة الإقترا�ص على اأ�سا�ص �سعر 

الفائدة الفعال.
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المخ�ص�صات  8 -3
يتم اإثبات المخ�س�سات عند وجود اإلتزام قانوني قائم اأو م�ستدل عليه نتيجة لحدث في الما�سي ويكون من المحتمل اأن يتطلب تدفق لمنافع 
اإقت�سادية يتم اإ�ستخدامها ل�سداد ذلك الإلتزام و يمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ الإلتزام. اإذا كان تاأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريًا 
فاإنه يتم تحديد قيمة المخ�س�سات بخ�سم التدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة ب�سعر خ�سم قبل ال�سريبة يعك�ص التقدير الحالي لل�سوق 

للقيمة الزمنية للنقود و المخاطر المتعلقة بالإلتزام اإذا كان ذلك ملئمًا.

هذا ويتم مراجعة ر�سيد المخ�س�سات فى تاريخ الميزانية وتعديلها عند ال�سرورة لإظهار اأف�سل تقدير حالى لها.

الإحتياطى القانوني  9-3
ال�سنوية لتكوين الإحتياطى القانونى ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ  اإقتطاع مبلغ يوازى 5% من الأرباح  ين�ص النظام الأ�سا�سى لل�سركة على 

مجموع الإحتياطى قدرًا يوازى ن�سف راأ�ص مال ال�سركة الم�سدر، ومتى نق�ص الإحتياطى عن هذا الحد تعين العودة اإلى الإقتطاع.

راأ�س المال  10-3
اإعادة �سراء اأ�سهم راأ�ص المال  1-10-3

عند اإعادة �سراء اأ�سهم راأ�ص المال الم�سدر فاإنه يتم الإعتراف بالمبلغ الم�سدد مقابل اإعادة ال�سراء والذى يت�سمن كافة التكاليف 
المبا�سرة والمتعلقة باإعادة ال�سراء كتخفي�ص لحقوق الملكية وتبوب كاأ�سهم خزينة مخ�سومة من اإجمالى حقوق الملكية.

توزيعات الأرباح  2-10-3
يتم الإعتراف بتوزيعات الأرباح كاإلتزام فى الفترة الذى يتم فيه اإعلن التوزيع.

م�صتقات الأدوات المالية  11-3
ت�ستخدم ال�سركة م�ستقات الأدوات المالية لتغطية تعر�سها مخاطر اأ�سعار الفائدة. الم�ستقات يتم الإعتراف بها اأوليا بالقيمة العادلة كما يتم 

الإعتراف بتكاليف المعاملة ذات العلقة على قائمة الدخل عند تكبدها.

و فى تاريخ الميزانية يتم اإدراج التغيرات فى القيمة العادلة طبقا لما يلى :

التغيرات التى تطراأ على القيمة العادلة لأدوات تغطية مخاطر التدفقات النقدية يتم الإعتراف بها مبا�سرة بحقوق الملكية الى المدى الذى 
يعتبر به اأداة التغطية فعالة ويتم الإعتراف بها بقائمة الدخل اإذا اأعتبرت اأداة التغطية غير فعالة.

تم  اأو  منها  الإنتهاء  تم  اأو  بيعها  تم  اأو  مدتها  اإنق�ست  اأو  التغطية  محا�سبة  بمعايير  الوفاء  علي  قادرة  غير  التغطية  اأداة  اأ�سبحت  اإذا  اأما 
ا�ستخدامها، فاإن المحا�سبة عن التغطية يجب اأن تتوقف م�ستقبًل و الربح المجمع اأو الخ�سارة المجمعة التي تم اإقرارها م�سبقًا في حقوق 

الملكية تظل هناك حتي يتم اإجراء المعاملت التجارية المقدرة م�سبقا.

اإلي الأ�سل عند  و عندما يكون البند الذي تم تغطيتة عبارة عن اأ�سل غير مالي فاإن المبلغ الذي تم اإقراره في حقوق الملكية يتم ترحيلة 
اإقراره. وفي حالت اأخرى فاإن المبلغ الذى تم اإقراره في حقوق الملكية يتم ترحيله اإلي الربح اأو الخ�سارة عن نف�ص الفترة التي اأثر فيها البند 

الذى تم تغطيته علي الربح اأو الخ�سارة.

الإقرا�س للغير   12-3
يتم الإعتراف بالقرو�ص للغير بالتكلفة مخ�سوما منها اأى خ�سائر اإ�سمحلل فى قيمتها هذا وتقوم ال�سركة بتقييم هذه القرو�ص فى تاريخ 
القر�ص بقيمـة  الدفترية لهذا  القيمة  يتم تخفيـ�ص  الدفترية  للقر�ص عن قيمته  القابلة للإ�سترداد  القيمة  اإ�سمحلل  الميزانية، وفى حالة 

خ�سائر الإ�سمحلل وتحميله على قائمة الدخل.

الإيرادات  13-3
3-13-1  اأرباح / خ�سائر بيع الإ�ستثمارات

يتم اإثبات الأرباح والخ�سائر الناتجة عن عمليات بيع الإ�ستثمارات المالية والعقارية فى تاريخ حدوث العملية وذلك بالفرق بين 
التكلفة و�سعر البيع مطروحًا منه م�سروفات وعمولت البيع.
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3-13-2  توزيعات الأرباح
يتم الإعتراف باإيراد توزيعات الأرباح بقائمة الدخل فى التاريخ الذي ين�ساأ فيه حق لل�سركة فى اإ�ستلم توزيعات اأرباح ال�سركات 

الم�ستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ الإقتناء.

3-13-3  اأتعاب الإدارة
يتم اإثبات اأتعاب الإدارة بمجرد تقديم الخدمة طبقا لمبداأ الإ�ستحقاق.

اأتعاب الإ�ست�سارات  4-13-3
يتم ح�ساب اأتعاب الإ�ست�سارات بن�سب مئوية »محددة طبقًا ل�سروط التعاقد« مع ال�سركات التى تقوم ال�سركة باإدارتها طبقًا لأ�سا�ص 

الإ�ستحقاق.

الفوائد الدائنة  5-13-3
يتم الإعتراف بالفوائد الدائنة بقائمة الدخل على اأ�سا�ص ن�سبة زمنية اأخذًا فى الإعتبار معدل العائد الم�ستهدف على الأ�سل.

الم�صروفات  14-3
3-14-1   تكلفة الإقترا�ص

يتم تحميل تكلفة الإقترا�ص على قائمة الدخل خلل الفترة التى تتكبد فيها ال�سركة تلك التكلفة باإ�ستخدام طريقة �سعر الفائدة 
الفعال.

3-14-2  نظام معا�سات العاملين
ت�ساهم ال�سركة فى نظام التاأمينات الإجتماعية الحكومي ل�سالح العاملين بها طبقًا لقانون التاأمينات الإجتماعية ، وبموجب هذا 
القانون ي�ساهم العاملين و اأ�سحاب العمل فى النظام بن�سبة ثابتة من الأجور ويقت�سر اإلتزام ال�سركة فى قيمة م�ساهمتها فقط ، 

وتحمل هذه الم�ساهمة على قائمة الدخل طبقًا لأ�سا�ص الإ�ستحقاق.

3-14-3  �سريبة الدخل
الدخل  بقائمة  اإثباتها  ويتم  والموؤجلة،  الحالية  الدخل  �سريبة  من  كل  العام  خ�سائر  اأو  اأرباح  علي  الدخل  �سريبة  تت�سمن   •
مبا�سرة باإ�ستثناء �سريبة الدخل المتعلقة باأحد البنود التى يعترف بها مبا�سرة �سمن حقوق الملكية فيتم اإثباتها �سمن حقوق 

الملكية.
هذا ويتم اإثبات �سريبة الدخل الحالية علي �سافي الربح الخا�سع لل�سريبة باإ�ستخدام اأ�سعار ال�سريبة ال�سارية في تاريخ اإعداد   

الميزانية بالإ�سافة اإلي الفروق ال�سريبية الخا�سة بال�سنوات ال�سابقة.
يتم الإعتراف بال�سريبة الموؤجلة النا�سئة عن فروق موؤقتة بين قيمة الأ�سول والإلتزامات طبقًا للأ�سا�ص المحا�سبي وقيمتها   •
بها  التى �سيتم  الطريقة  الموؤجلة فى �سوء  ال�سريبية  والإلتزامات  الأ�سول  ال�سريبي. هذا ويتم تحديد قيمة  طبقًا للأ�سا�ص 

تحقيق قيم هذه الأ�سول اأو �سداد هذه الإلتزامات، باإ�ستخدام اأ�سعار ال�سريبة ال�سارية في تاريخ اإعداد الميزانية.
يتم الإعتراف بالأ�سول ال�سريبية الموؤجلة لل�سركة عندما يكون هناك اإحتمال قوي باإمكانية تحقيق اأرباح تخ�سع لل�سريبة في   •
الم�ستقبل يمكن من خللها الإنتفاع بهذا الأ�سل. ويتم تخفي�ص قيمة الأ�سول ال�سريبية الموؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق 

منه المنفعة ال�سريبية المتوقعة خلل ال�سنوات التالية.

ربحية ال�صهم  15-3
المتعلقة  الخ�سارة  اأو  الربح  بق�سمة  لل�سهم  الأ�سا�سي  الن�سيب  اإحت�ساب  يتم  و  العادية،  لأ�سهمها  لل�سهم  الأ�سا�سي  الن�سيب  ال�سركة  تعر�ص 

بالم�ساهمين عن م�ساهمتهم في الأ�سهم العادية بال�سركة على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خلل العام.

ح�صة العاملين في الأرباح  16-3
ت�سدد ال�سركة ن�سبة 10% من توزيعات الأرباح النقدية كح�سة للعاملين فى الأرباح بما ل يزيد على مجموع الأجور ال�سنوية للعاملين بال�سركة، 
ويتم الإعتراف بح�سة العاملين فى الأرباح كتوزيعات اأرباح من خلل حقوق الملكية وكاإلتزام خلل الفترة المالية التى قام فيها م�ساهمى 

ال�سركة باإعتماد هذا التوزيع . 
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النقدية وما في حكمها   -4
2009/12/31
جنيه م�صري

2008/12/31
جنيه م�صري

211 565250 68نقدية باخلزينة
601 443 868125 359 248ح�سابات جارية لدى البنوك

812 693 433125 428 248الر�صيد

المعاملت غير النقدية
لأغرا�ص اإعداد قائمة التدفقات النقدية تم اإ�ستبعاد اأثر المعاملت الآتية :  

مبلغ 576 878 1 جنيه م�سري من كًل من التغير في الأر�سدة الدائنة الأخرى و اإحتياطي تغطية مخاطر عقود مبادلة �سعر الفائدة )قيمة الم�ستحق   •
عن �سهر دي�سمبر طبقًا لمطالبة البنك(.

مبلغ 914 502 255 جنيه م�سري من كًل من مدفوعات ل�سراء اإ�ستثمارات مالية فى �سركات تابعة والم�ستحق على اأطراف ذات علقة ) قيمة ما   •
تم تحويله من الح�سابات الجارية لدى الأطراف ذات العلقة اإلى ح�ساب اإ�ستثمارات فى �سركات تابعة(.

مبلغ 577 163 10 جنيه م�سري من كًل من مدفوعات تحت ح�ساب �سراء اإ�ستثمارات واأر�سدة مدينة اأخرى ) قيمة ما تم تحويله من الأر�سدة   •
المدينة الأخرى اإلى مدفوعات تحت ح�ساب �سراء اإ�ستثمارات(.

مبلغ 150 558 جنيه م�سرى من كًل من الإ�ستثمارات المالية فى �سركات تابعة و المدفوع ل�سراء اإ�ستثمارات مالية )قيمة المحول من متح�سلت   •
من بيع اإ�ستثمارات مالية فى �سركات تابعة اإلى مدفوعات ل�سراء اإ�ستثمارات مالية(.

اإ�ستثمارات مالية فى  اإ�ستثمارات مالية فى �سركات تابعة و متح�سلت من بيع  مبلغ 040 687 195 جنيه م�سرى من كًل من مدفوعات ل�سراء   •
�سركات تابعة )قيمة �سراء اأ�سهم المتحدة للم�سابك مقابل بيع اأ�سهم ال�سركة الوطنية للتنمية و التجارة(.

مبلغ 000 106 98 جنيه م�سرى من كًل من متح�سلت من بيع اإ�ستثمارات مالية فى �سركات تابعة والم�ستحق على الأطراف ذات العلقة )قيمة   •
الإ�ستثمارات التى تم بيعها اإلى �سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات المالية خ�سمًا من ح�سابها الجارى(.
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الم�صتحق على الأطراف ذات العلقة  -5
2008/12/31طبيعة املعاملة2009/12/31طبيعة املعاملة

جنيه م�صرى
اأتعاب اإ�صت�صارات

جنيه م�صرى
جنيه م�صرىجنيه م�صرىمتويل

اأتعاب اإ�صت�صارات
جنيه م�صرى

جنيه م�صرىمتويل

325 290 325428 290 428--051 232 05159 232 59--ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة

113 301 1132 301 2--113 301 1132 301 2--�سركة القلعة للمنح الدرا�سية *

Mena Home Furnishings Mall3 450 513--3 450 5132 729 6347 815 75010 545 384

Falcon Agriculture Investments Ltd.13 903 434--13 903 43414 482 61362 17514 544 788

Golden Crescent Investments6 591 082--6 591 0825 016 261-- 5 016 261

Orient Investments Properties Ltd.27 177 005--27 177 00512 821 16450 912 925 63 734 089

Regional Investments Holding6 817 887--6 817 8874 609 18130 272 55034 881 731

056 05656 56--287 616 287213 616 213--�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية - منطقة حرة

Logria Holding34 335 141--34 335 14128 615 481-- 28 615 481

Mena Glass Ltd.3 817 404--3 817 4048 958 18227 520 500 36 478 682

Silverstone Capital Investment Ltd.1 228 523--1 228 523------

------300 338 38--300 338 38�سركة �سابينا للحلول املتكاملة

------048 097 04836 097 36--ال�سركة املتحدة للم�سابك

Sphinx Glass Ltd.4 381 520--4 381 520------

------022 604 03113 991787 816 12�سركة اأ�سيك للأ�سمنت

------600 207 60031 207 31--�سركة اأ�سيك للتعدين )اأ�سكوم(

Citadel Capital for International Investments Ltd.--117 668 506117 668 506------

000 00017 17--------ال�سركة العربية للتكرير

400 4004 4--------�سركة القلعة لرتويج الإ�ستثمارات

Grandview Investment Holding --------11 010 34011 010 340

* Citadel Capital Ltd.--------7 896 8857 896 885

472 4726 6--------ال�سركة الوطنية لتجارة مواد البناء *

Cordoba Management Investment Ltd.--------3 550 1443 550 144

* National Refinery Company--------1 977 6741 977 674

651 084 6515 084 5--------�سركة القلعة للم�سروعات *

* Citadel for River Transport--------761 616761 616

875875--------ال�سركة امل�سرية لإنتاج البرتول *

213 213659 659--------ال�سركة الوطنية للنقل والتخزين *

* Mena Development Ltd.--------67 76467 764

* Mena Enterprises Ltd.--------67 08467 084

000 000 3 000 000 3 --------�سركة تنوير للت�سويق والتوزيع )تنوير(

201 851 20119 851 19--------ال�سركة العربية للإ�ستثمارات املالية

229 419 436678 767 613الإجمايل

)799 246 16()113 301 2(الإ�سمحلل فى القيمة *

430 172 323662 466 611ال�صافى

* اإي�ساح )20(  
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اأر�صدة مدينة اأخرى   -6
2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

652 419 1 652 419 1تاأمينات لدى الغري
592 627504 826�سلف وعهد

967 851 8833 785 1دفعات مقدمة – موردين
170 440261 475م�سروفات مدفوعة مقدمًا

410 690550 547غطاء خطاب �سمان
076 066 52918 139 12اأر�سدة مدينة متنوعة

867 653 82124 194 17الر�صيد

الم�صتحق للأطراف ذات العلقة  -7
2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

* Citadel Capital Partners Ltd.305 128 943138 043 382

* الم�ساهم الرئي�سى بال�سركة بن�سبة %40.95.

اأر�صدة دائنة اأخرى   -8
2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

474 538591 284م�سلحة ال�سرائب
517 807 29413 914 31م�سروفات م�ستحقة

629 733 1134 665 2فوائد م�ستحقة
849 727506 091 2موردين

464 039 9193 893 2دائنو توزيعات �سنوات �سابقة
175 745241 12الهيئة القومية للتاأمني الإجتماعي

937 93760 60 اأر�سدة دائنة متنوعة
045 981 27322 923 39الر�صيد

مخ�ص�س مطالبات متوقعة  -9
2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

--225 212 11ر�سيد املخ�س�ص اأول العام
225 212 00011 100 3املكون خلل العام

225 212 22511 312 14الر�صيد
تمثل هذه المخ�س�سات مطالبات متوقعة من اإحدى الجهات فيما يتعلق باأن�سطة ال�سركة ، لم يتم الإف�ساح عن المعلومات المعتادة حول المخ�س�سات   
وؤثر ب�سدة على نتائج المفاو�سات مع تلك الجهات ، وتقوم الإدارة بمراجعة تلك  وفقا لمعايير المحا�سبة ، نظرًا لإن الإدارة تعتقد باأن قيامها بذلك قد ِيِ

المخ�س�سات دوريا ويعدل مبلغ المخ�س�ص وفقا لآخر التطورات والمناق�سات مع تلك الجهات.

اإ�صتثمارات مالية متاحة للبيع   -10
2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

479 47917 17ال�سركة العربية ال�سوي�سرية – اأ�سيك
396 39643 43ال�سركة احلديثة للمواد العازلة 

Horus Private Equity Fund II14 654 26818 783 867
Horus Private Equity Fund III15 970 80015 970 800

Pharos Fund--5 610 000
542 425 94340 685 30الر�صيد

تتمثل الإ�ستثمارات المالية المتاحة للبيع في اإ�ستثمارات غير مقيدة ببور�سة الأوراق المالية.  
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اإ�صتثمارات مالية في �صركات تابعة و�صقيقة  -11
ن�صبة امل�صاهمة

%
2009/12/31
جنيه م�صرى

ن�صبة امل�صاهمة
%

2008/12/31
جنيه م�صرى

576 936 58753.81648 170 49.50668ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة
836 313 99949.99183 687 44.64163�سركة اأ�سيك للتعدين )اأ�سكوم(

547 352 345 54799.991 352 345 99.991�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية
* Citadel Capital – Algeria99.996 194 25099.996 194 250

--040 459 49.29174ال�سركة املتحدة للم�سابك
Citadel Capital for International Investments Ltd.1005 855--

750 9458--ال�سركة العربية للإ�ستثمارات املالية 
700 99.88249--�سركة القلعة للم�سروعات *

700 99.88249--ال�سركة الوطنية لتجارة مواد البناء *
700 79.88199--ال�سركة الوطنية للنقل والتخزين

059 555 184 2782 870 357 2الإجماىل
)100 699()250 194 6(الإ�صمحلل يف القيمة *

959 855 183 0282 676 351 2ال�صايف

تتمثل الإ�ستثمارات المالية في �سركات تابعة و�سقيقة في اإ�ستثمارات غير مقيدة ببور�سة الأوراق المالية فيما عدا �سركة اأ�سيك للتعدين )اأ�سكوم(   -
وتبلغ قيمة الإ�ستثمار ال�سوقية في 31 دي�سمبر 2009 مبلغ 425 023 236 جنيه م�سري مقابل مبلغ  600 938 306 جنيه م�سري فى 31 دي�سمبر 

 .2008
اإي�ساح )20(   *

مدفوعات تحت ح�صاب اإ�صتثمارات  -12
2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

* Citadel Capital – Algeria9 413 0708 444 179
Glass Rock5 211 9252 632 063

431 555 519350 176 651�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية – منطقة حرة
Fund Project19 414 0257 231 216

* Ascom Algeria3 285 5943 285 594
** Citadel Capital for International Investments Ltd.348 378 910--

Forestry Project2 400 624--
** Sudan Sugar Project--6 457 950

 * AROCO STEEL --932 199
** Lotus Management Investment Ltd.--32 825 561

** Capella Management Investment Ltd.--33 962 056
** Grandview Investment Holding--72 410 592

** Mena Home Furnishings Mall--86 127 550
*** Regional Investment Holding--115 386 960

351 251 667720 280 039 1الإجمايل
)199 932()664 698 12(الإ�صمحلل فى القيمة

152 319 003719 582 026 1ال�صايف

اإي�ساح )20(  *
اإي�ساح )3-23(  **

اإي�ساح )4-23(  ***
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اأ�صول ثابتة  -13

اأرا�صيالبيان
جنيه م�صرى

مبانى 
واإن�صاءات

جنيه م�صرى

اأجهزة حا�صب
اآىل

جنيه م�صرى

اأثاث ومفرو�صات 
واأجهزة كهربائية

ومعدات
جنيه م�صرى

�صيارات
جنيه م�صرى

اأ�صول حتت * 
الإن�صاء

جنيه م�صرى
الإجماىل

جنيه م�صرى
842 925 69293 044 80013 483539 855 49917 743 3684 742 00033 000 24التكلفة فى 2009/1/1
925 856 35613 039 7--819 512 7504 304 2----الإ�سافات خلل العام

767 782 048107 084 80020 302539 368 24922 048 3687 742 00033 000 24اإجمايل التكلفة فى 2009/12/31
147 208 15--704 778123 988 8 428 721 2 237 374 3 --جممع الإهلك فى 2009/1/1

210 673 8--950 778134 911 4 364 939 1 118 687 1 --اإهلك العام
357 881 23--654 556258 900 79213 660 3554 061 5--جممع الإهلك فى 2009/12/31

410 901 04883 084 14620 746281 467 4578 387 0132 681 00028 000 24�سافى تكلفة الأ�سل فى 2009/12/31
695 717 69278 044 09613 705416 866 0718 022 1312 368 30 000 000 24�صافى تكلفة الأ�صل فى 2008/12/31

* تتمثل الأ�سول تحت الإن�ساء في قيمة ما تم �سداده لتجهيز قطعتي اأر�ص تم �سراوؤها بالقرية الذكية لغر�ص اإن�ساء مقر جديد لل�سركة )تحت الإن�ساء(.  

قرو�س ل�صركات �صقيقة  -14
قامت ال�سركة باإبرام عقد قر�ص م�ساند لل�سركة الوطنية للتنمية والتجارة - اإحدى ال�سركات ال�سقيقة بن�سبة 49.5% - بتاريخ 28 دي�سمبر 2009 وذلك   
بقيمة 863 097 73 دولر اأمريكى ) بما يعادل 686 349 400 جنيه م�سرى ( على اأن تكون مدة القر�ص خم�ص �سنوات و ي�ستحق اأ�سل القر�ص والفوائد 

فى نهاية مدة القر�ص، و يتم احت�ساب عائد مركب بواقع 11.5% �سنويا .
وطبقًا للعقد تتمثل ال�سمانات في قيام ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة برهن عدد من اأ�سهم �سركاتها التابعة التالية ل�سالح ال�سركة رهنا حيازيا ل�سمان اأ�سل القر�ص:  

000 050 41 �سهم  �سركة اأ�سيك لت�سنيع الأ�سمنت      
900 899 �سهم  الـ�سركة العربية ال�سـوي�ســرية للهند�سة    

اأ�صول )اإلتزامات( موؤجلة  -15
اأ�صل

2009/12/31
جنيه م�صري

اإلتزام
2008/12/31
جنيه م�صري

)132 393(237 687الأ�سول الثابتة ) الإهلك (
)132 393(237 687ال�سريبة التى ين�ساأ عنها اأ�سل )اإلتزام(

راأ�س المال  -16
ُحدد راأ�ص مال ال�سركة المرخ�ص به بمبلغ 6 مليار جنيه م�سري.   •

قرر مجل�ص الإدارة بجل�سته المنعقدة في 12 يونيه 2008 زيادة راأ�ص المال الم�سدر بمبلغ 1.1 مليار جنيه م�سري لي�سبح بعد الزيادة 2.75 مليار   •
جنيه م�سري وذلك باإ�سدار 220 مليون �سـهم بقيمة اأ�سمية قدرهـا 5 جنية م�سري لي�سبح اإجمالي عدد الأ�سهم بعد الزيادة 550 مليون �سهم ، وقد 

تم �سداد كامل قيمة الزيادة ، وقد تم التاأ�سير بتلك الزيادة في ال�سجل التجاري بتاريخ 22 يونيه 2008.
بمبلـغ 000 500 275 جنيه م�سري )مائتان وخم�سة  الم�سـدر  الـمـال  راأ�ص  زيادة  دي�سـمبر 2008  المنعقدة في 12  بجلـ�سته  الإدارة  قرر مجل�ص   •
مليون  وع�سرون  وخم�سة  مليار  )ثلثة  م�سرى  جنيه   3  025  500  000 الزيادة  بعد  لي�سبح  م�سريًا(  جنيهًا  األف  وخم�سمائة  مليون  و�سبعون 
وخم�سمائة األف جنيهًا م�سريًا( وذلك باإ�سدار 000 100 55 �سهم بقيمة اأ�سمية قدرها 5 جنيه م�سرى لي�سبح اإجمالي عدد الأ�سـهم بعد الزيادة

 

000 100 605 �سهم  ، وقد تم �سداد كامل قيمة الزيادة ، وقد تم التاأ�سير بتلك الزيادة في ال�سجل التجاري بتاريخ 4 مار�ص 2009.
الزيادة بعد  لي�سبح  م�سري  جنيه   282  625  000 بمبلغ  الم�سدر  المال  راأ�ص  زيادة   2009 اأبريل   5 في  المنعقدة  بجل�سته  الإدارة  مجل�ص  قرر   • 
 000 125 308 3 جنيه م�سري وذلك باإ�سدار000 525 56 �سـهم بقيمة اأ�سمية قدرهـا 5 جنية م�سري لي�سبح اإجمالي عدد الأ�سهم بعد الزيادة

000 625 661 �سهم ، وقد تم �سداد كامل قيمة الزيادة خلل �سهر يوليه، وقد تم التاأ�سير بتلك الزيادة في ال�سجل التجاري بتاريخ 26 يوليه 2009.

ويتمثل م�ساهمي ال�سركة فيما يلي:  
الن�صبةا�صم امل�صاهم

%
القيمةعدد الأ�صهم

باجلنيه م�صرى
Citadel Capital Partners Ltd.40.95270 943 4771 354 717 385

660 955 132351 391 10.6470�سركة الإمارات الدولية للإ�ستثمار
955 451 601 3911 290 48.41320م�ساهمون اآخرون

100661 625 0003 308 125 000
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قرو�س طويلة الأجل  -17
قامت ال�سركة بتاريخ 15 مايو 2008 باإبرام عقد قر�ص طويل الأجل مدته 5 �سنوات مع مجموعة من البنوك ) تتمثل فى البنك العربي الأفريقى   •
ال�سركة  منح  بمقت�ساه  يتم   ) المدير(  )البنك  لندن  بنك  و�سيتي  بنك  �ستانلى  ومورجن  بيريو�ص  وبنك  وبنك م�سر  ال�سوي�ص  قناة  وبنك  الدولى 
قر�ص بمبلغ 200 مليون دولر اأمريكي )113 مليون دولر اأمريكي Committed و 87 مليون دولر اأمريكي uncommitted( ، ب�سعر عائد متغير 

)2.5%+�سعر الليبور( اأول ثلث �سنوات و )2.75%+�سعر الليبور( اأخر �سنتان.

على اأن يتم �سداده على ثلث مراحل:  
المرحلة الأولي 10% بعد مرور ثلث �سنوات.  •

المرحلة الثانية 20% في نهاية ال�سنة الرابعة .  •
المرحلة الثالثة 70% في نهاية مدة القر�ص .  •

)2009 دي�سمبر   31 فى  م�سرى  جنيه   807 859 225 لمبلغ  )المعادل  اأمريكى  دولر   147 503 008 باإ�ستخدام  ال�سركة  قامت  وقد    
مقابل مبلغ 148 مليون دولر اأمريكى ) المعادل لمبلغ 800 606 814 جنيه م�سرى فى 31 دي�سمبر2008 ( وذلك ب�سمان ما يلى:

عقد رهن من الدرجة الأولى لأ�سهم ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة.  -1
عقد رهن من الدرجة الأولى لعدد 500 159 11 �سهم من اأ�سهم �سركة اأ�سيك للتعدين )اأ�سكوم(.  -2

عقد رهن من الدرجة الأولى لأ�سهم �سركة Citadel Capital Ltd. �سركة تابعة ل�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات المالية.  -3
4-  عقد رهن من الدرجة الأولى لإ�ستثمارات �سركة Citadel Capital Ltd.)�سركة تابعة ل�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات المالية( فى 

ال�سركات التالية:
Orient Properties Ltd. •
 Logria Holding Ltd. •

Golden Crescent Investments Ltd. •
 Falcon Agriculture Investment Ltd. •
 Silverstone Capital Investment Ltd. •

Mena Glass Inc. Company •
• �سركة ال�سرق للمكتبات 

• �سركة الكاتب للت�سويق و التوزيع
• �سركة فارو�ص القاب�سة

عقود تغطية مخاطر مبادلة �صعر الفائدة  •
قامت ال�سركة بتاريخ 15 مايو 2008 باإبرام عقد تغطية مخاطر اإرتفاع �سعر الفائدة مع �سيتي بنك - لندن يتم بمقت�ساه تثبيت �سعر الليبور على   
القر�ص بعائد قدره 4.195% وذلك على قيمة 74 مليون دولر اأمريكى بما يوازى 50% من المبلغ الم�ستخدم من قيمة القر�ص وذلك طبقا ل�سروط 

القر�ص الممنوح.

اأرباح بيع اإ�صتثمارات مالية  -18
عن ال�صنة املالية املنتهية فى

2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

058 512 600197 036 45اأرباح بيع اإ�ستثمارات مالية فى �سركات تابعة *
--986 840اأرباح بيع اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

058 512 586197 877 45الإجماىل

* تتمثل فى الأرباح الناتجة من بيع عدد من الأ�سهم المملوكة فى ال�سركات التالية:

القيمة البيعية للإ�صتثمار
جنيه م�صرى

تكلفة الإ�صتثمار
جنيه م�صرى

ال�صافى
جنيه م�صرى

797 266 33)243 526 260(040 793 293ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة
803 769 11)837 625 19(640 395 31�سركة اأ�سيك للتعدين )اأ�سكوم(

--)000 228 21(000 228 21ال�سركة املتحدة للم�سابك
346 416 680)301 380 080(45 036 600
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تكلفة التمويل  -19
عن ال�صنة املالية املنتهية فى

2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

174 521 0639 454 36فوائد دائنة *
)163 367 45()598 709 30(فوائد مدينة

)105 479 11()002 536 6(فروق تقييم عملة
)094 325 47()537 791(ال�صافى

* اإي�ساح )7-23(

الإ�صمحلل فى قيمة الأ�صول   -20
عن ال�صنة املالية املنتهية فى

2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

الإ�صمحلل يف امل�صتحق على الأطراف ذات العلقة
--113 301 2�سركة القلعة للمنح الدرا�سية 

651 084 5--�سركة القلعة للم�سروعات
Citadel Capital Ltd.--7 621 450

213 659--ال�سركة الوطنية للنقل والتخزين
National Refinery Company--1 977 674

875--ال�سركة امل�سرية لإنتاج البرتول
472 6--ال�سركة الوطنية لتجارة مواد البناء

Citadel for River Transport--761 616
Mena Development Ltd.--67 764

Mena Enterprises Ltd.--67 084
2 301 11316 246 799

الإ�صمحلل يف اإ�صتثمارات مالية يف �صركات تابعة و�صقيقة
700 249)700 249(�سركة القلعة للم�سروعات*

700 249)700 249(ال�سركة الوطنية لتجارة مواد البناء*
** Citadel Capital – Algeria6 194 250--

700 199--ال�سركة الوطنية للنقل والتخزين
5 694 850699 100

الإ�صمحلل يف مدفوعات حتت ح�صاب �صراء اإ�صتثمارات
AROCO STEEL--932 199

** Citadel Capital – Algeria9 413 070--
Ascom Algeria3 285 594--

12 698 664932 199
الإ�صمحلل يف اإ�صتثمارات مالية بغر�س املتاجرة

747 16--اأبو قري للأ�سمدة
845 894 62717 694 20الإجماىل

تم رد قيمة الإ�سمحلل فى قيمتها وذلك نظرا لإعادة ت�سغيل اأن�سطة ال�سركة خلل العام .   *
فى �سوء تطور اأن�سطة ال�سركات الأخرى التابعة لل�سركة فى الجزائر وتركز ن�ساط Citadel Capital – Algeria فى تقديم الإ�ست�سارات فقط   **

لهذه ال�سركات واإنتهاء الغر�ص منه تم عمل اإ�سمحلل لقيمة الإ�ستثمار.
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ن�صيب ال�صهم في الأرباح   -21
عن ال�صنة املالية املنتهية فى

2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

555 310 25223 349 211�سافى اأرباح العام
027 726 566445 871 620املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
0.340.05ن�صيب ال�صهم فى الأرباح 

ت�صويات لإحت�صاب ال�صعر الفعلى ل�صريبة الدخل  -22
جنيه م�صري

)جزئي(
جنيه م�صري

)كلى(
883 268 210الربح املحا�سبي قبل ال�سريبة

20%�سعر ال�سريبة
777 053 42�سريبة الدخل املح�سوبة على الربح املحا�سبي

)763 445 50(اإعفاءات �سريبية
703 298 4مبالغ غري قابلة للخ�سم

392 422اأ�سول ثابتة )فرق الإهلك ال�سريبي(
)668 724 45(اإجمايل الفروق ال�سريبية
ل �سيءال�سريبة من واقع الإقرار

ل �سيء�سعر ال�سريبة الفعلي

المعاملت مع الأطراف ذات العلقة  -23
يتمثل بند اأتعاب اإ�ست�سارات الظاهر بقائمة الدخل في قيمة اأتعاب الإ�ست�سارات الُمقدمة من ال�سركة لبع�ص الأطراف ذو العلقة وفقا للعقود   1-23

المبرمة معهم كما يلى:
عن ال�صنة املالية املنتهية فى

ال�صركة
2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

Mena Glass Ltd.3 864 4405 543 064
Mena Home Furnishings Mall3 492 2072 282 874
Regional Investment Holding3 921 7143 552 874

Falcon Agriculture Investments Ltd.12 795 52311 864 838
Logria Holding34 765 81728 694 878

Golden Crescent Investment Ltd.6 676 2344 923 781
Orient Investment Ltd.14 609 28012 567 570

Sphinx Glass Ltd.4 436 5003 305 220
--131 862 17�سركة اأ�سيك للأ�سمنت

Silverstone Capital Investment Ltd.1 228 980--
099 735 82672 652 103الإجمايل

يتمثل اإيراد توزيعات الظاهر بقائمة الدخل في قيمة توزيعات الأرباح من ال�سركات االتابعة التالية:  2-23
عن ال�صنة املالية املنتهية فى

ال�صركة
ن�صبة امل�صاهمة

%
2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

--479 635 99.99226القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية – منطقة حرة *
--533 823 9413العربية للإ�ستثمارات املالية

--012 459 240الإجمايل

* توزيعات اأرباح دورية طبقًا لقرار الجمعية العامة العادية لل�سركة فى يونيه 2009 ، دي�سمبر 2009.
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 Citadel Capital for International قامت ال�سركة خلل ال�سنة المالية بنقل ح�ستها فى الإ�ستثمارات التالية بقيمتها الدفترية اإلى �سركة  3-23
Investments Ltd. )اإحدى ال�سركات التابعة المملوكة بن�سبة 100%( باإجمالي قيمة تعامل قدرها 485 316 348 جنيه م�سرى وبيانها كما 

يلي:
جنيه م�صرى

Lotus Management Investment Ltd.32 825 561
Capella Management Investment Ltd.33 962 056

Grandview Investment Holding69 923 892
Mena Home Furnishings Mall71 517 621

Sudan Sugar Project (Valencia Assets Holding Ltd.)18 717 100
235 803 37�سركة القلعة للم�سروعات

700 249ال�سركة الوطنية لتجارة مواد البناء
000 235ال�سركة العربية للإ�ستثمارات املالية 

Ambience Venture Ltd.83 082 320
485 316 348الإجمايل

اإلى القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات   Regional Investment Holding قامت ال�سركة خلل العام بنقل ح�ستها فى الإ�ستثمار فى �سركة   4-23
المالية )اإحدى ال�سركات التابعة المملوكة بن�سبة 100%( باإجمالى قيمة تعامل و قدرها 160 777 114 جنيه م�سرى .

 Shipwright Holdings Corp. and Illion Venture Limited قامت ال�سركة خلل العام ببيع الإ�ستثمارات التالية بقيمتها الدفترية اإلى �سركتى  5-23
)اإحدى ال�سركات التابعة( باإجمالى قيمة تعامل قدرها 000 334 119 جنيه م�سرى و بيانها كما يلى:

جنيه م�صرى
000 106 98ال�سركة الوطنية للتنمية و التجارة

000 228 21ال�سركة املتحدة للم�سابك
000 334 119الإجمايل

يت�سمن بند اإيرادات ت�سغيلية اأخرى مبلغ 500 098 39 جنيه م�سرى )المعادل لمبلغ 7 مليون دولر اأمريكى( يمثل قيمة الم�ستحق على �سركة   6-23
�سابينا للحلول المتكاملة )اإحدى ال�سركات ال�سقيقة( وذلك نظير تحمل ال�سركة لكافة النفقات المبا�سرة والغير مبا�سرة ال�سابقة لبدء ت�سغيل 

�سركة �سابينا للحلول المتكاملة طبقا للعقد المبرم.

يت�سمن بند الفوائد الدائنة - تكلفة التمويل )اإي�ساح 19( مبلغ 861 329 34 جنيه م�سرى قيمة اإيراد فوائد م�ستحقة على بع�ص الأطراف   7-23
ذات العلقة وفقا للعقود المبرمة معهم كما يلى :

عن ال�صنة املالية املنتهية فى

ال�صركة
2009/12/31
جنيه م�صرى

2008/12/31
جنيه م�صرى

Citadel Capital for International Investments Ltd.11 059 123--
--363 808 3�سركة القلعة القاب�سة للإ�ستثمارات املالية

--549 014 19ال�سركة الوطنية للتنمية والتجارة
--826 447ال�سركة املتحدة للم�سابك

--861 329 34الإجمايل

الموقف ال�صريبي   -24
ال�صريبة على اأرباح �صركات الأموال

ال�سنوات المالية من 2005 حتى 2008 طبقًا لأحكام قانون  لم يتم فح�ص ح�سابات ال�سركة بعد، وقد قامت ال�سركة بتقديم الإقرار ال�سريبي عن   
�سرائب رقم 91 ل�سنة 2005.

ال�صريبة على المرتبات
تقوم ال�سركة باإ�ستقطاع ال�سريبة على المرتبات وفقًا لأحكام قانون ال�سرائب على الدخل رقم 91 ل�سنة 2005 ولم يتم فح�ص �سرائب المرتبات بعد   

من قبل م�سلحة ال�سرائب.
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�صريبة الدمغة
تم الفح�ص والربط النهائي للفترة منذ تاأ�سي�ص ال�سركة وحتى 7/31/ 2006 وقامت ال�سركة ب�سداد الم�ستحق عليها وذلك وفقًا لقرار اللجنة الداخلية   

للم�سلحة وبالن�سبة للفترة من 8/1/ 2006 وحتى 2008/12/31 لم يتم الفح�ص بعد.

�صريبة الخ�صم 
تقوم ال�سركة بتطبيق اأحكام الخ�سم تحت ح�ساب ال�سريبة على تعاملتها مع اأ�سخا�ص القطاع الخا�ص وفقًا لأحكام قانون ال�سرائب على الدخل رقم   

91 ل�سنة 2005 ولم يتم الفح�ص بعد.

اأتعاب الإدارة  -25
Citadel Capital Partners Ltd. قررت الجمعية العامة غير العادية لل�سركة بجل�ستها المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2008 الموافقة على عقد الإدارة مع �سركة   

)الم�ساهم الرئي�سي بال�سركة بن�سبة 40.95%( والذي ين�ص على قيام �سركة .Citadel Capital Partners Ltd باأعمال الإدارة مقابل ح�سولها على 
ن�سبة 10% من اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية والقابلة للتوزيع و قد بلغت 250 483 23 جنيه م�سرى عن ال�سنة المنتهية فى 31 دي�سمبر 2009 مقابل 

062 590 2 جنيه م�سرى عن ال�سنة المنتهية فى 31 دي�سمبر 2008.

نظام اإثابة وتحفيز العاملين  -26
قررت الجمعية العامة غير العادية لل�سركة بتاريخ 20 فبراير 2008 الموافقة على اإ�سافة مادة جديدة للنظام الأ�سا�سي تجيز تطبيق نظام اأو اأكثر   
لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين واأع�ساء مجل�ص الإدارة التنفيذيين )ESOP( وذلك وفقًا لأحكام القرار رقم 282 ل�سنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام 
اللئحة التنفيذية لقانون ال�سركات رقم 159 ل�سنة 1981، وقد تم موافقة الهيئة العامة ل�سوق المال على النظام بتاريخ 22 يونيه 2008، ولم يتم البدء 

فى تطبيق النظام حتى الآن.

الأدوات المالية واإدارة المخاطر المتعلقة بها  -27
تتمثل الأدوات المالية لل�سركة في الأ�سول والإلتزامات المالية، وتت�سمن الأ�سول المالية اأر�سدة النقدية بالبنوك والمدينون ، كما تت�سمن الإلتزامات   
المالية اأر�سدة البنوك �سحب على المك�سوف والدائنون ، ويت�سمن اإي�ساح رقم )3( من الإي�ساحات المتممة للقوائم المالية ال�سيا�سات المحا�سبية 

ب�ساأن اأ�س�ص اإثبات وقيا�ص اأهم الأدوات المالية وما يرتبط بها من اإيرادات وم�سروفات.
وفيما يلي اأهم المخاطر المتعلقة بتلك الأدوات المالية واأهم ال�سيا�سات والإجراءات التي تتبعها ال�سركة لخف�ص اأثر تلك المخاطر:-  

خطر ال�صيولة  1-27
يتمثل خطر ال�سيولة فى العوامل التى قد توؤثر على قدرة ال�سركة على �سداد جزء اأو كل من اإلتزاماتها، وطبقًا ل�سيا�سة ال�سركة يتم الإحتفاظ 

بال�سيولة المنا�سبة لمواجهة اإلتزامات ال�سركة الجارية بما يوؤثر على تخفي�ص ذلك الخطر للحد الأدنى.

خطر العملت الأجنبية  2-27
يتمثل خطر العملت الأجنبية فى التغيرات فى اأ�سعار العملت الأجنبية والذى يوؤثر على المدفوعات والمقبو�سات بالعملت الأجنبية وكذلك 

تقييم الأ�سول والإلتزامات بالعملت الأجنبية.
وكما هو وارد بالإي�ساح رقم )3-1( ترجمة المعاملت بالعملت الأجنبية ، فقد تم تقييم اأر�سدة الأ�سول والإلتزامات بالعملت الأجنبية 

المو�سحة اأعله باإ�ستخدام ال�سعر ال�سائد فى تاريخ الميزانية.

القيمة العادلة للأدوات المالية  3-27
طبقًا لأ�س�ص التقييم المتبعة فى تقييم اأ�سول واإلتزامات ال�سركة والواردة بالإي�ساحات المتممة للقوائم المالية، فاإن القيمة العادلة للأدوات 

المالية ل تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية فى تاريخ الميزانية.

اأرقام المقارنة   -28
تم اإعادة تبويب بع�ص اأرقام المقارنة لتتم�سى مع تبويب القوائم المالية لل�سنة الحالية.   
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