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شركة القلعة )كود البورصة المصرية CCAP.CA( هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية 
بمصر وأفريقيا، وتركز استثماراتها على قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة والنقل والدعم اللوجيستي 

qalaaholdings.com :والتعدين واألغذية. زوروا موقعنا اإللكتروني

النقل والدعم اللوجيستيالتعديناألغذيةالطاقة 
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الطاقة

ت�سم ا�ستثمارات الطاقة م�سروعات توليد وتوزيع الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي وت�سويق املنتجات البرتولية 
)�سركة طاقة عربية(، وتدوير املخلفات الزراعية واملنزلية واإنتاج الوقود امل�ستق من املخلفات )�سركة 

توازن(، اإىل جانب م�سروعات ل تزال حتت الإن�ساء مثل ال�سركة امل�سرية للتكرير )تكرير البرتول(.

الطاقة 

�سركة طاقة عربية

اأكرب �شركة قطاع خا�ص يف جمال توزيع  اإىل  حتولت طاقة عربية يف غ�شون ع�شر �شنوات 
الطاقة مب�شر، حيث حتظى ال�شركة بخربة تربو على 18 عاًما يف تطوير وت�شغيل �شبكات 
البنية الأ�شا�شية لقطاع الطاقة، من توزيع الغاز الطبيعي اإىل توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية 
وت�شويق املنتجات البرتولية وكذلك م�شروعات الهند�شة والتوريد والإن�شاء. وبالإ�شافة اإىل 
البديلة  الطاقة  قطاع  يف  ال�شتثمار  بهدف  حا�شمة  خطوات  باتخاذ  ال�شركة  قامت  ذلك 

واملتجددة مبا يف ذلك م�شروعات توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح.

%62.5  – القلعة  �سركة  ملكية 

3.6 مليار
 مرت مكعب

توزيع الغاز الطبيعي

141.8 مليون
كيلو وات/ �ساعة توليد وتوزيع الطاقة 

الكهربائية )الربع الأخري 2016( 

46 حمطة
�سل�سلة حمطات الوقود حتت عالمة

 طاقة عربية

65 األف
 عميل اإجمايل عمالء قطاع

 اإن�ساءات الغاز الطبيعي

اأبرز املوؤ�سرات الت�سغيلية | عام 2016
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الطاقة 

�سركة توازن

ومعاجلة  الزراعية  املخلفات  تدوير  جمالت  يف  بارزة  اإقليمية  مكانة  توازن  �شركة  حتتل 
املخلفات الع�شوية والتخل�ص منها وتدوير املخلفات املنزلية، اإىل جانب م�شروعات الهند�شة 
واملقاولت ملعامل تدوير املخلفات. وت�شم توازن حتت مظلتها كل من ال�شركة امل�شرية لتدوير 
املخلفات الزراعية »اإيكارو« وجمموعة الأن�شطة الهند�شية »اإنتاج«. وتركز ال�شركة حالًيا على 
كثيفة  ال�شناعية  امل�شروعات  لتغذية  الع�شوية  املخلفات  با�شتخدام  البديل  الوقود  اإنتاج 

العتماد على الطاقة واأهمها �شناعة الأ�شمنت.

اأبرز املوؤ�سرات الت�سغيلية | عام 2016

حوايل 130 األف طن
اإجمايل توريدات املخلفات الزراعية

)�سركة اإيكارو(

%68.1  – القلعة  �سركة  ملكية 

الطاقة 

تعمل ال�شركة امل�شرية للتكرير على اإن�شاء معمل تكرير متطور يف القاهرة الكربى تبلغ تكلفته 
ال�شتثمارية 3.7 مليار دولر اأمريكي. �شيقوم امل�شروع بتوفري بدائل ال�شترياد واإنتاج ال�شولر وغريه 
من املنتجات البرتولية عالية اجلودة والقيمة لتغطية الطلب املتنامي حملًيا، مع امل�شاهمة يف حت�شني 
الأداء البيئي يف م�شر ومنع انبعاث 93 األف طن من غاز ثاين اأك�شيد الكربيت اإىل هواء القاهرة 
الكربى. و�شوف تبلغ الطاقة الإنتاجية للم�شروع 4.2 مليون طن �شنوًيا من املنتجات البرتولية 
 ،Euro V  املكررة، ت�شمل 3 مليون طن من وقود النفاثات وال�شولر املطابق للموا�شفات الأوربية
وهو الوقود الأنقى من نوعه يف العامل. و�شتقوم ال�شركة ببيع اإنتاجها للهيئة امل�شرية العامة للبرتول 

مبوجب اتفاقية �شراء بالأ�شعار العاملية بالدولر الأمريكي ملدة 25 عاًما. 

اأبرز املوؤ�سرات الت�سغيلية | عام 2016

 ال�سركة امل�سرية للتكرير

%18.9 القلعة  �سركة  ملكية 

%93
معدل اكتمال امل�سروع

)مار�س 2017(
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النقل والدعم اللوجيستي

تعد نايل لوجي�شتيك�ص اأبرز ا�شتثمارات القلعة مبجالت النقل النهري والدعم اللوجي�شتي واإدارة 
املوانئ النهرية. وتعمل ال�شركة على توظيف املميزات التناف�شية الفريدة لنهر النيل عرب تقدمي 
ال�شركة  النيل. كما تقدم  النقل النهري ل�شحن الب�شائع بطول املجرى املالحي لنهر  خدمات 
خدمات التحميل والتفريغ مبوانئ البحر الأبي�ص املتو�شط والبحر الأحمر، واأن�شطة نقل احلاويات 
ال�شوي�ص.  لقناة  التابعة  بقناة اخلدمات املالحية  التفريعة مرورًا  بور�شعيد و�شرق  بني مينائي 
املنتجات  تخفي�ص دعم  اللوجي�شتي من  والدعم  النقل  ا�شتثمارات  ت�شتفيد  اأن  الإدارة  وتتوقع 
البرتولية مبا يف ذلك وقود ال�شولر، الأمر الذي �شيوؤدي اإىل زيادة تكلفة النقل الربي وبالتايل 
�شرعة التحول اإىل ا�شتخدام و�شائل بديلة اأقل تكلفة واأهمها حلول النقل النهري التي تقدمها 
�شركة نايل لوجي�شتيك�ص. ويف جنوب ال�شودان تقوم �شركة نايل بارجز التابعة لنايل لوجي�شتيك�ص 

بت�شغيل اأ�شطولني من بارجات النقل النهري لنقل خمتلف الب�شائع يف جنوب ال�شودان. 

اأبرز املوؤ�سرات الت�سغيلية | عام 2016

870 األف طن
احلمولت الإجمالية لن�ساط التحميل والتفريغ

16.3 األف حاوية
عدد احلاويات النمطية املنقولة بني مينائي بور�سعيد و�سرق التفريعة 

�سركة نايل لوجي�ستيك�س

%67.6  – القلعة  �سركة  ملكية 

النقل والدعم اللوجيستي

ت�سم ا�ستثمارات النقل والدعم اللوجي�ستي م�سروعات اإدارة املوانئ البحرية يف م�سر وم�سروعات النقل 
النهري والدعم اللوجي�ستي يف م�سر وجنوب ال�سودان )�سركة نايل لوجي�ستيك�س(.
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التعدين

تتخ�ش�ص �شركة اأ�شكوم يف تقدمي خمتلف اخلدمات التعدينية واأن�شطة اإدارة املحاجر مل�شانع 
الأ�شمنت، بالإ�شافة اإىل اأن�شطة ا�شتك�شاف واإنتاج املعادن الثمينة مبا يف ذلك الذهب. وجنحت 
ال�شركة يف التحول من اإحدى ال�شركات اخلدمية يف قطاع مواد البناء اإىل �شركة قاب�شة تتحكم 
بعدد من المتيازات املنتجة لت�شدير كربونات الكال�شيوم ومواد العزل احلراري التي تخدم 
قطاعات عديدة. وتتوقع اإدارة القلعة اأن ي�شب تعومي اجلنيه يف �شالح ال�شتثمارات التابعة التي 
ت�شجل اإيراداتها بالدولر الأمريكي، ومن بينها ا�شتثمارات قطاع التعدين مثل �شركتي اأ�شكوم 
لت�شنيع الكربونات والكيماويات وجال�ص روك، حيث تقوم ال�شركتان بت�شدير جزء كبري من 
اإنتاجهما اإىل اخلارج، ف�شاًل عن اأن �شركة جال�ص روك �شوف ت�شنح لها فر�شة فريدة لتنمية 

ح�شتها ال�شوقية حملًيا عن طريق طرح بدائل عالية اجلودة للمنتجات امل�شتوردة.

اأبرز املوؤ�سرات الت�سغيلية | عام 2016

277 األف طن
مبيعات اأ�سكوم لت�سنيع الكربونات والكيماويات خالل 2016

31.5 مليون طن
مبيعات ن�ساط اإدارة املحاجر يف م�سر خالل 2016

�سركة اأ�سكوم

%54.7  – القلعة  �سركة  ملكية 

ت�سم ا�ستثمارات قطاع التعدين �سركة اأ�سيك للتعدين واخلدمات اجليولوجية، والتي ت�سم حتت مظلتها 
م�سروعات �سركة اأ�سكوم )ن�ساط اإدارة املحاجر(، و�سركة اأ�سكوم لت�سنيع الكربونات والكيماويات، و�سركة 

اأ�سكوم بري�سيو�س ميتالز، و�سركة جال�س روك للمواد العازلة، و�سركة اأ�سكوم ال�سودان.

التعدين
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ت�سم ا�ستثمارات قطاع الأغذية جمموعة جذور يف م�سر )الزراعة والأغذية( حيث بداأت �سركة القلعة 
بال�ستثمار يف قطاع الأغذية عام 2007 �سعًيا لتعزيز املركز التناف�سي بال�سوق املحلي وطرح جمموعة من 

املنتجات الرائجة عالية اجلودة. وت�سم جمموعة جذور حتت مظلتها �سركة دينا لال�ستثمارات الزراعية – 
مزارع دينا، وهي اأكرب مزرعة األبان تابعة للقطاع اخلا�س يف م�سر.

األغذية

م�شاحتها  تربو  حيث  امل�شري  اخلا�ص  للقطاع  التابعة  الألبان  مزارع  اأكرب  دينا  مزارع  تعد 
على حوايل 10 األف فدان )40 مليون مرت مربع(، وهي اأكرب منتج للحليب اخلام يف م�شر 
بطاقة اإنتاجية بلغت حوايل 70 األف طن خالل عام 2016. ومتتلك ال�شركة قطيع اأبقار يتجاوز 
الألبان  ال�شركة ال�شتثمارية ملنتجات  ُع�شر. وتقوم  اآلف بقرة  راأ�ص، منها حوايل 7  األف   15
بت�شويق منتجات الألبان ملزارع دينا منذ ن�شاأتها يف عام 2010، علًما باأن ال�شركة متكنت من 

احتالل �شدارة �شوق احلليب خالل فرتة وجيزة ل تتعدى �شنة واحدة بعد ن�شاأتها. 

اأبرز املوؤ�سرات الت�سغيلية | عام 2016

حوايل 13 األف طن
مبيعات ال�سركة ال�ستثمارية ملنتجات الألبان 

خالل عام 2016

حوايل 70 األف طن
 )حليب خام(

 مبيعات مزارع دينا خالل عام 2016

حوايل 15 األف بقرة
قطاع اأبقار مزارع دينا

جمموعة جذور

%54.9  – القلعة  �سركة  ملكية 

األغذية
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Scholarships 

إعداد الجيل الجديد من القادة في مصراالرتقاء بالمنظومة التعليمية

151 ومازال العد م�ستمًرا
قامت موؤ�ش�شة القلعة للمنح الدرا�شية بتوفري 151منحة 
درا�شية للطالب امل�شريني للح�شول على �شهادتي املاج�شتري 

والدكتوراه من اأعرق اجلامعات واملعاهد العلمية الدولية

عدد احلا�شلني على دورات التدريب املهني   950

30 األف دولر اأمريكي
قيمة التربعات ال�شنوية التي تر�شدها �شركة 

القلعة لتغطية م�شروفات "مركز القلعة 
للخدمات املالية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة"

تقوم �شركة طاقة عربية بتوفري منحة �شنوية للطالب 
الراغبني يف ا�شتكمال درا�شتهم يف جمال الطاقة 

املتجددة

م�شتفيد مت تدريبهم باأكادميية اأ�شيك بالإ�شافة 
اإىل اأكرث من 60 طالب مت اإدراجهم للح�شول على 

دبلوما الهند�شة التابعة لل�شركة بالتعاون مع اجلامعة 
الأمريكية بالقاهرة 

+ 30  منحة ملعلمي مرحلة احل�شانة والتعليم 
البتدائي عرب برنامج "التعليم املبكر"

عدد احلا�شلني على دورات تدريبية يف ا�شتخدام   400
  احلا�شب الآيل 

6  عدد املنح درا�شية املقدمة للخريجني املتفوقني 
باملدار�ص احلكومية

�شيدة مت تدريبهم على اأعمال اخلياطة  60  األف طالب و األف مدر�ص عدد امل�شتفيدين من 218 
مبادرة ترميم ملدار�ص ودعم منظومة التعليم

15.300
اأكرث من

الإ�شكندرية

املنوفية

الغربية الدقهلية

الإ�شماعيلية

القليوبية

اجليزةالقاهرة
الفيوم

املنيا

اأ�شيوط

اأ�شوان

دفعة احلا�شلني على منحة موؤ�ش�شة القلعة للمنح الدرا�شيةلعام 2016 / 2017 

ن�شاأت موؤ�ش�شة القلعة للمنح الدرا�شية عام 2007 يف �شوء حر�ص �شركة القلعة على امل�شاهمة 
امل�شتدامة يف دعم وتطوير املنظومة التعليمية وتنمية الطاقات الب�شرية يف م�شر واملنطقة، حيث 
تقوم �شركة القلعة بتمويل اأن�شطة املوؤ�ش�شة من خالل عائدات الوقف الدائم التي خ�ش�شتها. وقد 
اأ�شبحت موؤ�ش�شة القلعة اأكرب برنامج للمنح الدرا�شية املدعومة من القطاع اخلا�ص يف م�شر، 
حيث تدعم املهارات امل�شرية ال�شابة يف ا�شتكمال م�شريتهم الأكادميية واكت�شاب الدرجات العلمية 
الرفيعة من اأبرز اجلامعات واملعاهد الدولية ب�شرط العودة اإىل م�شر والعمل على رفعة الوطن بعد 
اإمتام البعثة الدرا�شية، علًما باأن املوؤ�ش�شة قامت على مدار 10 �شنوات بتقدمي 151 منحة درا�شية.

دفعة احلا�شلني على منحة موؤ�ش�شة القلعة للمنح الدرا�شيةلعام 2007 / 2008 

دفعة احلا�شلني على منحة موؤ�ش�شة القلعة للمنح الدرا�شيةلعام  2015 / 2016 
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التعليمحماية البيئة

 المشاركة
المجتمعية

التدريب المهني

 تنمية الطاقات
البشرية

 التنمية
االجتماعية

المساهمـة  في 
دعـــــم النمـــــو 
الشــامــــــــــــــل
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الأ�ستاذ / عمرو القا�سي
رئي�ص عالقات امل�شتثمرين

akadi@qalaaholdings.com
ت  : 4440 2791 2 20+

ف  : 4448 2791 2 20+

الأ�ستاذ / تامر دروي�س
م�شئول عالقات امل�شتثمرين

tdarwish@qalaaholdings.com
ت  : 4440 2791 2 20+

ف  : 4448 2791 2 20+

qalaaholdings.com

شركة رائدة في استثمارات الطاقة 
والبنية األساسية بمصر وأفريقيا


