
متثل منظومة الأمن الغذائي اأحد التحديات الأ�صا�صية التي ت�صغل اهتمام املواطنني يف م�صر وكافة اأنحاء املنطقة، 
الغذاء  توفري  ل�صمان  جمالت  عدة  يف  ال�صتثمارات  من  مزيًدا  الغذائية  وال�صناعات  الزراعة  قطاع  يتطلب  حيث 

ال�صحي والآمن باأ�صعار منا�صبة مع مواكبة الزيادة ال�صكانية املطردة.
ت�صعي �صركة القلعة اإىل التغلب على التحديات التي تعرقل تطور امل�صروعات الزراعية والغذائية يف م�صر واملنطقة، 
الإدارية،  اخلربات  نق�ص  عن  الناجتة  العقبات  تذليل  على  تعمل  التي  الأغذية  قطاع  يف  ا�صتثماراتها  خالل  من 
وحمدودية امل�صروعات ال�صخمة، و�صعف التمويل. كما تعمل م�صروعات القلعة على تعزيز املركز التناف�صي بال�صوق 
الغذائية، والتي  الرائجة عالية اجلودة عرب �صركاتها يف قطاع الزراعة وال�صناعات  وطرح جمموعة من املنتجات 
تتنوع بني منتجات الطحينة واحلالوة من �صركة الر�صيدي امليزان، واحلليب الطازج ومنتجات الألبان واللحوم من 

�صركة مزارع دينا، اإىل جانب ت�صنيع الع�صائر الطبيعية ومنتجات الألبان من �صركة اإجنوي.
ا على اإقامة امل�صروعات الزراعية ال�صخمة يف ال�صودان وجنوب ال�صودان �صمن خطة متكاملة  وتعمل �صركة القلعة اأي�صً
للم�صاهمة الفعالة يف تدعيم منظومة الأمن الغذائي على املدي الطويل، وذلك عرب ا�صت�صالح وزراعة اأرا�ص تربو 
الأ�صا�صية  املحا�صيل  توفري  مع  الزراعية  الواردات  فاتورة  تقلي�ص  على   يعمل  مما  فدان  األف   500 على  م�صاحتها 
والعاملية.  الإقليمية  الأ�صواق  اإىل  امل�صافة  القيمة  ذات  املنتجات  من  الفائ�ص  وت�صدير  املحلي  ال�صتهالك  ملقابلة 
لتعزيز  ا�صتدامة  والأكرث  الأكفاأ  الآلية  تعد  التي  ال�صخمة  الزراعية  امل�صروعات  اإقامة  على  ال�صركة  منوذج  ويعتمد 
الإنتاجية الزراعية مبعدلت مرتفعة، علًما باأن ال�صركة ت�صع �صمن اأولوياتها اإتاحة الأرا�صي الزراعية وحلول الري 

اإىل املزارعني املحليني.
التي  القلعة منذ ن�صاأتها يف عام 2004 برت�صيد ا�صتهالك املوارد وحتديًدا املياه يف جميع القطاعات  وتلتزم �صركة 
تعمل بها، �صعًيا ملواجهة التحديات وال�صعوبات التي ت�صهدها املنطقة ويف مقدمتها التغريات املناخية. وتقدم مزارع 
دينا يف هذا ال�صدد منوذًجا يحتذى به يف تر�صيد ا�صتهالك املوارد املائية من خالل تطبيق اأكرث اأنظمة الري كفاءة 

يف زراعة 9500 فدان يف م�صر. 
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رائدة  ا�صتثمارية  �صركة  هي   )CCAP.CA امل�صرية  البور�صة  يف  التداول  )كود  القلعة  �شركة 
مب�صروعات ال�صناعة والبنية الأ�صا�صية يف م�صر واأفريقيا، حيث تغطي �صركاتها التابعة جمموعة 
والدعم  والنقل  والأغذية،  والأ�صمنت،  الطاقة،  قطاعات  تت�صمن  ال�صرتاتيجية  القطاعات  من 

والتعدين.  اللوجي�صتي، 
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جمموعة جذور

باأ�صواق  الأغذية  قطاع  يف  للقلعة  التابعة  ال�صتثمارية  ال�صركة  هي  جذور  جمموعة 
اأفريقيا وال�صرق الأو�صط. 

و�صناعة  الزراعي  الإنتاج  ت�صمل  متكاملة  اأن�صطة  ثالثة  على  جذور  جمموعة  تركز 
الألبان واملنتجات الغذائية، من خالل �صركاتها التابعة التي ت�صمل مزارع دينا )كربى 
مزارع الألبان التابعة للقطاع اخلا�ص والعالمة التجارية الأكرث رواًجا يف �صوق الألبان 
احللويات  ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة  �صركة  )اأكرب  امليزان  الر�صيدي  و�صركة  مب�صر(، 
والألبان،  الع�صائر  منتجات  ل�صناعة  اإجنوي  و�صركة  الأو�صط(،  ال�صرق  باأ�صواق 
بالإ�صافة اإىل ال�صركة ال�صتثمارية ملنتجات الألبان القائمة على ت�صويق اإنتاج مزارع 

دينا من احلليب الطازج. 
جتدر الإ�صارة اإىل و�صول قطيع الأبقار يف مزارع دينا اإىل 15.735 بقرة ت�صمل 7.136 

بقرة ُع�صر اعتبارًا من يونيو 2015.
فيما توا�صل الر�صيدي امليزان تنمية اأعمالها لزيادة ال�صادرات اإىل اأ�صواق املنطقة، 
احلالوة  اأ�صواق  من  التوايل  على  و%57   %52 لل�صركة  ال�صوقية  احل�صة  تبلغ  حيث 
)اأغ�صط�ص  املربى  لت�صمل  ال�صركة  تنويع منتجات  والطحينة يف م�صر، ف�صاًل عن 
2009( و�صل�صلة الطماطم )اأبريل 2010(، وطرح منتجات جديدة مثل حالوة �صربيد 
و�صيكولتة �صربيد، علًما باأن جمموعة جذور قامت بال�صتحواذ على �صركة امل�صرف 

ال�صودانية من خالل �صركة الر�صيدي امليزان. 

�صركة القلعة | ال�صتثمارات التابعة يف قطاع الأغذية

 القلعة ت�شتثمر يف �شركة
�شابينا

�صابينا حت�صل على حق انتفاع 
ملدة 30 عامًا على قطعة اأر�ص 

خ�صبة تبلغ م�صاحتها 254 األف 
فدان بالقرب من مدينة كو�صتي، 

ويطل 37 كيلو مرت منها على 
النيل مبا�صرة.

 مزارع دينا تنجح يف تاأمني 
قر�ض لتمويل تو�شعاتها

مزارع دينا توؤمن ت�صهيالت ائتمانية 
بقيمة 200 مليون جنيه لت�صريع 
وترية اخلطط التو�صعية، والتي 

ت�صمل �صراء روؤو�ص اأبقار جديدة  
بهدف تنمية قطيع ال�صركة واإن�صاء 

حمطات احللب  املتطورة.

جذور ت�شرتي �شركة اإجنوي
جمموعة جذور ت�صرتي �صركة النيل 

لل�صناعات الغذائية )اإجنوي( 
- اإحدى ال�صركات امل�صرية 

الرائدة يف جمال ت�صنيع منتجات 
الع�صائر والألبان- من �صركة هيكلة 

لال�صتثمار املبا�صر.

 الر�شيدي امليزان تفتتح م�شنع
املربى و�شل�شة الطماطم

الر�صيدي امليزان تبداأ عمليات الإنتاج 
يف اأحدث م�صانع املربى و�صل�صلة 
الطماطم مبنطقة ال�صرق الأو�صط 

واأفريقيا بتكلفة 30 مليون جم.

مزارع دينا تفتتح م�شنع 
اإنتاج احلليب املب�شرت

افتتحت مزارع دينا م�صنعها 
اجلديد لإنتاج احلليب 

املب�صرت، وجنحت ال�صركة يف 
م�صاعفة القدرة النتاجية 

للم�صنع بحلول مايو 2011.

 الر�شيدي امليزان ت�شرتي
�شركة امل�شرف ال�شودانية

الر�صيدي امليزان تنجح يف اإمتام 
�صفقة �صراء 65% من �صركة امل�صرف 

وهي ال�صركة ال�صودانية الرائدة يف 
اإنتاج احلالوة الطحينية والب�صكويت 
والدقيق، قبل �صراء احل�صة املتبقية 

يف فرباير 2012.

 مزارع دينا تفتتح �شل�شلة
جديدة من حمالت التجزئة
مزارع دينا تفتتح �صل�صلة جديدة 

من منافذ التجزئة لتوفري منتجات 
الألبان واللحوم عالية اجلودة 

للم�صتهلكني يف جميع اأنحاء 
اجلمهورية.

 وفرة تختتم مو�شم احل�شاد
الأول ملح�شول القمح

وفرة تنجح يف بيع حم�صول 
القمح من ثالثة اآلف فدان 

ب�صعر 450  دولر اأمريكي للطن، 
متجاوزة ال�صعر امل�صتهدف مببلغ 

100 دولر اأمريكي للطن.

القلعة توؤ�ش�ض جمموعة 
جذور

قامت القلعة باإن�صاء 
جمموعة جذور وقت 

ال�صتحواذ على مزارع 
دينا يف  اأغ�صط�ص  و�صركة 

الر�صيدي امليزان  يف اأكتوبر.
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مزارع دينا تعلن 
تو�شعات ن�شاط اإنتاج 

الألبان
مزارع دينا تر�صد منو 

اإنتاج احلليب اخلام اإىل 
اأكرث من 200 طن يومًيا.
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 �شابينا جترى جتديدات
�شاملة لقنوات الري

�صركة �صابينا حترز تقدًما 
ملحوًظا يف خطة التجديدات 
ال�صاملة لقنوات الري بطول 

254 كم، �صعًيا لتاأمني اإمدادات 
املياه لأكرث من 10 اآلف فدان 
من اأرا�ص ال�صركة، بالإ�صافة 

اإىل 13 األف فدان مملوكة 
للمزارعني املحليني.

 �شل�شلة �شوبر ماركت مزارع
دينا تبلغ ثمانية فروع

ا�صرتاتيجية تو�صع جديدة 
بن�صاط التجزئة عرب افتتاح 

�صل�صلة حمالت �صوبر ماركت 
كبرية امل�صاحة.

مزارع دينا تت�شلم 
الأبقار امل�شتوردة

مزارع دينا تت�صلم األف 
راأ�ص من الأبقار الُع�صر 

امل�صتوردة ، قبل ح�صولها 
على  1360 بقرة اإ�صافية 

يف الربع الثاين من عام 
2013، لريتفع قطيع 
ال�صركة اإىل 15352 

بقرة.

نوفمرب
 2012

يوليو
 2014

الزراعي  الإنتاج  قطاع  يف  للقلعة  التابعة  ال�صتثمارية  ال�صركة  هي  وفرة  �صركة 
بال�صودان وجنوب ال�صودان. 

التابعة،  �صركاتها  خالل  من  فدان  األف   500 من  لأكرث  انتفاع  عقود  وفرة  ومتتلك 
جنوب  يف  فدان  األف   250( وكونكورد  ال�صودان(،  يف  فدان  األف   324( �صابينا 

ال�صودان(. 
وتعمل وفرة على اإقامة امل�صروعات الزراعية ال�صخمة لتوفري املحا�صيل الزراعية يف 
ال�صوق املحلي، ومنها حبوب ال�صورجام، والذرة، وعباد ال�صم�ص، والأرز وغريها من 

احلبوب والبقوليات. 

�شركة وفرة
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