إﺳﮭﺎﻣﺎت ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ
ﻓﻲ دﻋم اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻣﺻر

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت
ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

2

ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ

7

ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﻠﻌﺔ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮھﺎ

54

ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ د .اﺣﻤﺪ ھﯿﻜﻞ

96

ﻣﻠﺤﻘﺎت

104

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻰ ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﯿﺎ ﻣﺼﺮ – ﺑﺮوﺗﻜﻮل اﻟﺘﻌﺎون رﻗﻢ 1

105

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻰ ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﯿﺎ ﻣﺼﺮ – ﺑﺮوﺗﻜﻮل اﻟﺘﻌﺎون رﻗﻢ 2

106

ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻹﺳﮭﺎﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

107

ُﻛﺘَﯿِّﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ

108

1

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻧﺠﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )"اﻟﻘﻠﻌﺔ"( ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ ﻋﺎم  2004ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺮص اﻟﻘﻠﻌﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ
ذات اﻟﻤﺮدود اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ.

ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﯿﺴﺘﻲ واﻷﻏﺬﯾﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ،واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،وزراﻋﺔ وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻵﻣﻨﺔ ،وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻜﻔﺎءة اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.

ﺗﻘﻮم اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  17أﻟﻒ ﻣﻮظﻒ وﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻷﺳﻤﻨﺖ وﻣﻮاد
اﻟﺒﻨﺎء و ادارة
ﻣﻨﺸﺄت اﻻﺳﻤﻨﺖ

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻠﻮﺟﯿﺴﺘﻲ

اﻟﺰراﻋﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻷﻏﺬﯾﺔ

اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ

اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ

ﺗﺪوﯾﺮ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ

2

إﺳﮭﺎﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻧﺠﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻟﻰ أﺑﺮز اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﯿﻤﺖ ﺑﻈﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺗﺄﺳﯾس

اﻣﺗﻼك وﺗطوﯾر وإﺿﺎﻓﺔ ﺧطوط

17,453
ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ
واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ

40,000+
ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ

43
ﺗﺄﺳﯾس أﺣﻣد ھﯾﻛل*

اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻼﻧﺗﺎج اﻟﻔﻧﻲ

ﺷﺮﻛﺎت أﻧﺸﺄﺗﮭﺎ اﻟﻘﻠﻌﺔ

39
ﺷﺮﻛﺎت طﻮرﺗﮭﺎ اﻟﻘﻠﻌﺔ

*ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ راﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ :د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﮭﻧدس ﻣدﺣت ﺧﻠﯾل
*ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﯾرﻣﯾس  :د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ د .ﻣﺣﻣد ﺗﯾﻣور
*ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ ﻓﻧون  :د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﺧرﯾن
*ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ  :د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳس اﻟﻣﺷﺎرك ھﺷﺎم اﻟﺧﺎزﻧدار

*ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ ﺳﯾﺗﻲ ﺟﺎس  :د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﮭﻧدس ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺑو ﺑﻛر
*ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻼﻧﺗﺎج اﻟﻔﻧﻲ  :د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ دار اﻟﺷروق

3

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎءھﺎ ﺣﺘﻰ دﯾﺴﻤﺒﺮ  10.5 : 2019ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ﺗوﻧس

ﺳورﯾﺎ

ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
ﺗﺘﺨﻄﻲ

ﻟﺑﻧﺎن

اﻟﻌراق
اﻷردن
اﻹﻣﺎرات

اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺻر

ﻗطر
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﺳودان

10.5

إﺛﯾوﺑﯾﺎ

ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﻧوب
اﻟﺳودان

ﻧﯾﺟرﯾﺎ

ﻛﯾﻧﯾﺎ

ﺗﻧزﻧﯾﺎ

ﻣوزﻣﺑﯾﻖ

وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ  2004ﺣﺘﻰ
دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻠﻌﺔ

4

إﺳﮭﺎﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺣﺘﻰ دﯾﺴﻤﺒﺮ 690 – 2019ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ

 135ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ

إرﺳﺎل  195طﺎﻟﺐ وطﺎﻟﺒﺔ اﻟﻰ أﺑﺮز وأﻋﺮق اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﯿﺔ واﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
)ﻣﻠﺤﻖ (4

ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺤﯿﺎ ﻣﺼﺮ

 155ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ

)ﻣﻠﺤﻖ (2&1

ﻣﺒﺎدرات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ

 192ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ

) 12ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر -ﺧﺎرج ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﯿﺎ ﻣﺼﺮ(

ﺗﻤﻮﯾﻞ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﻄﺮد

 104ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ

ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ  100ﻣﺪرﺳﺔ

 20ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ
 15ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ

ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﺎم 2005
ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﺧﺮى

وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ

 44ﻣﻠﯿﻮن
5

ﻧﺸﺎرك ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )ﺣﺘﻰ ﻣﺎرس (2020

15,738

32,000

ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺪرات/اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻔﻨﻰ واﻟﻤﮭﻨﻰ
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ و أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﺳﯿﻚ

ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدارات اﻟﻘﻠﻌﺔ
وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

195+

206

ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺎﺟﯿﺴﺘﯿﺮ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ

ﻣﻨﺢ ﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
) 110ﻟﻠﻄﻼب و 96ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ(

15+

45

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ

6

ﺷرﻛﺎت ﻣن ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ

ﺸر�ﺎت ﻤن ﺘﺄﺴ�س ﺸر�ﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ –  43ﺸر�ﺔ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ ش.م.م
ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ش.م.م
ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺳﺘﺮول إﯾﺠﯿﺒﺖ ﻟﻠﺰﯾﻮت
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺮاﻧﺪﻓﯿﻮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق واﻟﻜﺮﺗﻮن – Uniboard
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺬور
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن ش.م.م
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺠﺎرة – ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ﻣﺰارع دﯾﻨﺎ
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ اﻟﻤﻨﯿﺎ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﺳﻮرﯾﺎ
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺠﺎھﺰة
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻼس ورﻛﺲ

.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻔﻨﻜﺲ ﻟﻠﺰﺟﺎج
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻜﻮم ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﺎت واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻼس روك ﻟﻠﻌﺰل
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻜﻮم ﺑﺮﯾﺸﯿﻮس ﻣﯿﺘﺎﻟﺰ
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻜﻮم ﺑﺮﯾﺸﯿﻮس ﻣﯿﺘﺎﻟﺰ اﻟﺴﻮدان
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﯾﻞ ﻟﻮﺟﯿﺴﺘﻜﺲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﮭﺮﯾﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي – ﻧﺎﯾﻞ ﻛﺎرﺟﻮ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻄﻮل ﻟﻠﻨﻘﻞ
ﺷﺮﻛﺔ أﻓﺮﯾﻜﺎ رﯾﻞ واﯾﺰ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﯿﺎن ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
ﺷﺮﻛﺔ وﻓﺮة
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﯾﺮ
ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول
ﺷﺮﻛﺔ وادي اﻟﻨﯿﻞ ﻟﻠﺒﺘﺮول اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮازن ﻟﺘﺪوﯾﺮ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ اﻧﻠﯿﻤﯿﺘﺪ
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ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ ش.م.م
ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ أﺣﺪ رﻛﺎﺋﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،
ﺣﯿﺚ ﯾﮭﺪف اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺑﺪأ اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  2019إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
ﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷداء اﻟﺒﯿﺌﻲ ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد.

أﻧﺸﺄت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ ﻣﻌﻤﻞ ﺗﻜﺮﯾﺮ ﻣﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻜﺒﺮى
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﺒﻠﻎ  4.4ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ،وھﻮ أﻛﺒﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﻄﺎع ﺧﺎص
ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ .ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻗﻮد ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة واﻟﻘﯿﻤﺔ
ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷداء اﻟﺒﯿﺌﻲ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻊ اﻧﺒﻌﺎث  186أﻟﻒ طﻦ ﻣﻦ ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺒﺮﯾﺖ إﻟﻰ ھﻮاء
اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻜﺒﺮى ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺛﻠﺚ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺒﺮﯾﺘﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
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ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ ش.م.م

إﻧﺘﺎج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4.7ﻣﻠﯿﻮن طﻦ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺳﻮﻻر )طﺒﻘﺎ ً
ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻹﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ رﻗﻢ (5

وﻗﻮد طﺎﺋﺮات طﺒﻘﺎ ً
ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ

ﻏﺎزات اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ )اﻟﺒﻮﺗﺠﺎز(

رﯾﻔﻮرﻣﺎت
)ﻣﻜﻮن اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ(

ﻧﺎﻓﺘﺎ
)ﻣﻜﻮن اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ(

ﻣﺎزوت

ﺗﻮﻓﯿﺮ 40%-%30

واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﺰل )اﻟﺴﻮﻻر(
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ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ

ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ش.م.م

ﻧﺠﺤﺖ طﺎﻗﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺼﺮ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺤﻈﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺨﺒﺮة ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻦ  22ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺸﻐﯿﻞ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ
وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ.

طﺎﻗﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ھﻲ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺼﺮ ،ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن
ﺑﺮﺑﻂ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1.2ﻣﻠﯿﻮن أﺳﺮة ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
و ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺎﻟﯿًﺎ  55ﻣﺤﻄﺔ وﻗﻮد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 9
ﻣﺤﻄﺎت ﻟﺘﻤﻮﯾﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ج.م.ع

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻣﻦ ﺑﯿﻦ  32ﻣﻄﻮر دوﻟﻰ اﻟﺘﻰ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺒﺎن
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳﻮان ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ  65ﻣﯿﺠﺎوات ﻣﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.

)وﺟﺎرى اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء  12ﻣﺤﻄﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﻤﻮﯾﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﺑﺎﻟﻐﺎز
ﻟﯿﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻄﺎت ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ  2020اﻟﻰ  21ﻣﺤﻄﺔ(
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ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ

ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء

ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
اﻟﺗطوﯾر
اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﻔطﯾم "ﻛﺎﯾرو ﻓﯾﺳﺗﯾﻔﺎل
ﺳﯾﺗﻲ"
إﻋﻣﺎر "أب ﺗﺎون ﻛﺎﯾرو"

اﻟﺳﯾﺎﺣﻰ

اﻟﺗﺟﺎرى

اﻟﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ

اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ

اﻟﺧدﻣﻲ

ﺑورﺗو ﺷﺎرم

ﻛﺎﯾرو ﻓﺳﺗﯾﻔﺎل ﺳﯾﺗﻰ ﻣول

ﺑوﻻرﯾس-أﻛﺗوﺑر

P&G

ﻛﺎرﻓور

ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﺑﻖ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
) 100ﻣﻧﺗﺟﻊ ﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﺳﻌﺔ 30
أﻟف ﻏرﻓﺔ ﻓﻧدﻗﯾﺔ  5ﻧﺟوم(

ﺑورﺗو ﻛﺎﯾرو ﻣول

ﺑوﻻرﯾس اﻟزاﻣل-أﻛﺗوﺑر

ﺳﯾراﻣﯾﻛﺎ ارت

اراﻣﻛس

ﻧﺎدى وادى دﺟﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة

 CPCﺑن ﻻدن-أﻛﺗوﺑر

ﻛﻠوراﯾد

ﺳﺑﯾﻧس

 IDGﺳﺎﻣﻛرﯾت-أﻛﺗوﺑر

أﻛوا ﻓﻠو

ﺳﺎﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎوي

ﺣﯾﺎة ﻛﯾﻣﯾﺎ

ﺗوﯾوﺗﺎ

دوﻣﺗﻲ

ھوﻧدا
اﻟﯾﺎﻧز ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن

ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧﺧﯾل ﻟﺿﺑﺎط
اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة

رﯾﻛﺳوس ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ

ﻣراﻛز "أﯾون أﻛﺗوﺑر"

رادﯾﺳون ﺳﺎس – ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ

ﻣول اﻟﻌرب-أﻛﺗوﺑر

ﺣﺳن ﻋﻼم "ﺳوان ﻟﯾك "

ﻛورال ﺳﻲ-ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ

ﻣول طﻧطﺎ

اﻷوﻟﻲ اﻟﺳوﯾدي-أﻛﺗوﺑر

ﺑورﺗو ﻛﺎﯾرو رﯾزﯾدﻧس

رادﯾﺳون ﺳﺎس – طﺎﺑﺎ

ﻣول اﻟﺳﻼم

 CPCﺑن ﻻدن-اﻟﺳﺎدات

ﺻﺑور "اﻟﻘطﺎﻣﯾﺔ رﯾزﯾدﻧس"

ﺗراﻓﻛو-ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ

ﺟﺎﻟﯾرﯾﺎ  40ﻣول – اﻟﺷﯾﺦ
زاﯾد

ادﯾﺗﺎ

ﻓﯾرﻧﺑرو "طﻧطﺎ"

ﺻﺑور –أورﯾﻧﺗﺎل ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ

ﺳﻛﺎي ﻣول اﻟﺷروق

ﻋﺑور ﻻﻧد

اﯾﻛﯾﺎ اﻟﺗﺟﻣﻊ

اﻟﺑروج

اﻟﺑﺎﺗروس-ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ

اﻣﯾراﻟد ﻣول اﻟﺗﺟﻣﻊ

ﻛوﻛﺎﻛوﻻ

اﯾﻛﯾﺎ أﻛﺗوﺑر

ﺑﺎﻟم ﺳﺑرﯾﻧﺟز – طرﯾﻖ ﻣﺻر
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺻﺣراوي

ﺳﯾﺗﻰ ﺳﺗﺎرز – ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ

ھﯾﻧﻛل

ﻛﯾدزاﻧﯾﺎ اﻟﺗﺟﻣﻊ

ﻛﻣﺑﻧﺳﻛﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة

ﺷﻠﻣﺑرﺟر

ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﺧﺗﺑر

ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻘﺪرات

 1100ﻣﯿﺠﺎوات
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ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ

ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء

ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
ﻣﺤﻄﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺳﯿﻤﯿﺘﺎراﻟﺒﺘﺮوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ

ﻣﺤﻄﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﻤﺼﻨﻊ إﺳﺘﯿﺮﻧﻜﺲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﺑﻤﯿﻨﺎء
اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ

ﻣﺤﻄﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻻر ﺑﻤﺼﻨﻊ اﻟﻤﺴﺎﺑﻚ ﺑﺄﻧﺸﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻗﯿﺔ

ﻣﺤﻄﺘﺎ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻻر ﺑﻔﻨﺪﻗﻲ ھﯿﻠﺘﻮن وﺣﺒﯿﺒﺔ ﺑﻤﺮﺳﻲ ﻋﻠﻢ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ
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ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ

ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼ�ﻨﺎﻋﯿﺔ
ﺑﺎﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎر وإﻧﺸ���ﺎء وﺗﺸ���ﻐﯿﻞ ﻣﺤﻄ���ﺔ
ﻣﺤ��ﻮﻻت اﻟﻤﻄ��ﻮرﯾﻦ ﺳ��ﻌﺔ  375ﻣﯿﺠ��ﺎ
ﻓﻮﻟ���ﺖ أﻣﺒﯿ���ﺮ ﺟﮭ���ﺪ  22/220ك.ف،.
وﺑﺈﺟﻤ����ﺎﻟﻲ أط����ﻮال ﺷ����ﺒﻜﺎت ﺗﻮزﯾ����ﻊ
اﻟﻜﮭﺮﺑ������ﺎء ﺗﺒﻠ������ﻎ  360ﻛﯿﻠ������ﻮ ﻣﺘ������ﺮ
ﺑﺎﺳ����ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ����ﻲ ﺣ����ﺪود  40ﻣﻠﯿ����ﻮن
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ����ﻲ واﻟﺘ����ﻲ ﺗﺸ����ﻤﻞ ﻋ����ﺪد
 320ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺼ��ﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ��ﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘ��ﺔ
اﻟﻤﻄﻮرﯾﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ�ﺎﺣﺔ 9
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ�ﻊ ﺑﻤﺪﯾﻨ�ﺔ اﻟﺴ�ﺎدس ﻣ�ﻦ
أﻛﺘ��ﻮﺑﺮ ﻣﻤ���ﺎ ﯾﺴ��ﮭﻢ ﻓ���ﻲ ﺧﻄ��ﺔ اﻟﺪوﻟ���ﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ���ﺔ اﻟﺼ���ﻨﺎﻋﯿﺔ وﺗ���ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑ���ﺎء
ﻟﻠﻤﺼ�����ﺎﻧﻊ ورﻓ�����ﻊ اﻷﻋﺒ�����ﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿ�����ﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ ﻋﻦ ﻛﺎھﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
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ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ

ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﺑﻐﺮض إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺒﺎن ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳﻮان وﻓﻘًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺷﺮاء
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﻋﻘﺪ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻊ ھﯿﺌﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻤﺪة  25ﻋﺎ ًﻣﺎ .ﺗﮭﺪف اﻟﻤﺤﻄﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ  65ﻣﯿﺠﺎوات وﻗﺪ
ﺗﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎءات وﺗﺮﻛﯿﺐ اﻷﻟﻮاح وﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﻣﻨﺬ
ﺷﮭﺮ ﻓﺒﺮاﯾﺮ  .2019وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ 75
ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ . IFC

وﺗﺴﺎھﻢ ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ھﺬه اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺒﺎن ﺑﺄﺳﻮان اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ
ﺑﻤﺼﺮ واﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ ﻋﺎﻟﻤﯿًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة .ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ ﻧﻮاة ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ ،ودﻋﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
 %90ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻤﺸﺮوع إﻧﺘﺎج 2000
ﻣﯿﺠﺎوات ﻣﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء  %60ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ

ﺗﺮﻛﺰ ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎطﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﻗﻞ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق .وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد.

 55ﻣﺤﻄﺔ وﻗﻮد

)ﺣﺘﻰ دﯾﺴﻤﺒﺮ (2019

ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﻮاﻟﻲ  800ﻣﻠﯿﻮن ﻟﺘﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺘﺮوﻟﯿﺔ وﺣﻮاﻟﻲ
 2800طﻦ زﯾﻮت ﻛﺎﺳﺘﺮول
)ﺧﻼل ﻋﺎم (2019
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ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺳﺘﺮول إﯾﺠﯿﺒﺖ ﻟﻠﺰﯾﻮت

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺳﺘﺮول إﯾﺠﯿﺒﺖ ﻟﻠﺰﯾﻮت ﻛﻤﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﮫ ﻛﺎﺳﺘﺮول
ﻟﯿﻤﺘﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻲ ﺑﻲ " "British Petroleumاﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
 ، %51وﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ % 49
وﻏﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺼﻨﯿﻊ زﯾﻮت ﻛﺎﺳﺘﺮول ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻷداء ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮﻛﺎت
واﻟﺰﯾﻮت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ داﺧﻞ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺰﯾﻮت ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮزع اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﺰﯾﻮت ﻛﺎﺳﺘﺮول ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

ﺗﮭﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ وﺗﻌﺰﯾﺰ وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ وﺗﺘﯿﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﻲ اﻟﺰﯾﻮت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﮭﻢ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺎرات رﻛﻮب أو ﺷﺎﺣﻨﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻛﺎﺳﺘﺮول
اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ زﯾﻮت اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ

• ﺗﺄﺳﺴ��ﺖ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﯿ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣ��ﺎرس  2009ﺑﻐ��ﺮض ﺗ��ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘ��ﺮوض واﻟﺘﻤﻮﯾ��ﻞ ﻟﻠﻤﺸ��ﺮوﻋﺎت
ﻣﺘﻨﺎھﯿ��ﺔ اﻟﺼ��ﻐﺮ وﺗﻠﺒﯿ��ﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟ��ﺎت ﺷ��ﺮﯾﺤﺔ واﺳ��ﻌﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﻌﻤ��ﻼء اﻟ��ﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺤﻈ��ﻮن ﺑﺘﻐﻄﯿ��ﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼ�ﺮﻓﻲ ،ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل ﺗ�ﻮﻓﯿﺮ ﻗ�ﺮوض ﯾﺘ�ﺪرج ﺣﺠﻤﮭ�ﺎ ﻣ�ﻦ أﻟ�ﻒ ﺟﻨﯿ�ﮫ اﻟ�ﻰ  30أﻟ�ﻒ
ﺟﻨﯿﮫ.
• وﺗﺤﻈﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ وﺳﻂ اﻟﻤﻨ�ﺎخ اﻟ�ﺮاھﻦ ﺑﻤﺼ�ﺮ ،وﺣﯿ�ﺚ أن ﻧﻤ�ﻮذج
أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﺘﺒﻠ�ﻮر ﻓ�ﻲ ﻗ�ﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﺗ�ﻮﻓﯿﺮ ﺣﻠ�ﻮل اﻟﺘﻤﻮﯾ�ﻞ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨ�ﺎطﻖ اﻟﺘ�ﻲ ﻻ ﺗﺤﻈ�ﻰ
ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺧ�ﻼل أول ﻋ�ﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨ�ﺬ إﻧﺸ�ﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﻓﺘﺘ�ﺎح أﻛﺜ�ﺮ
ﻣ��ﻦ  200ﻓ��ﺮع ﻓ��ﻲ ﻣﻮاﻗ��ﻊ اﺳ��ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﻤﻨ��ﺎطﻖ اﻟﺮﯾ��ﻒ واﻟﺤﻀ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ��ﺎت اﻟﺼ �ﻌﯿﺪ
واﻟﺪﻟﺘﺎ ،ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ ،ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
• ﻗﺎﻣﺖ ﺷ�ﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﯿ�ﺔ ﻣﻨ�ﺬ ﻧﺸ�ﺄﺗﮭﺎ ﺑﻤ�ﻨﺢ أﻛﺜ�ﺮ  2ﻣﻠﯿ�ﻮن ﻗ�ﺮض ﺑﻘﯿﻤ�ﺔ  3.3ﻣﻠﯿ�ﺎر ﺟﻨﯿ�ﮫ )ﺣﺘ�ﻰ
 (2018وﺧﺪﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻋﻤﯿﻞ ﻣﻨﮭﻢ  250أﻟﻒ ﻋﻤﯿﻞ ﻧﺸﻂ.

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200

ﻓﺮع ﺑﺄﻧﺤﺎء اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3,500
ﻋﺎﻣﻞ

ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺮوض ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ

ﺑﻘﯿﻤﺔ  3.3ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي
وﺧﺪﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻋﻤﯿﻞ

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗم اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ ﻋﺎم 2017
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ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺮاﻧﺪﻓﯿﻮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﺗﺄﺳﺴ��ﺖ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺟﺮاﻧ��ﺪﻓﯿﻮ اﻟﻘﺎﺑﻀ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﯾ��ﺪ ﺷ��ﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌ��ﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﺸ��ﺮﻛﺎء
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﯿﻦ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﻗﻄ�ﺎع اﻟﺸ�ﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮭﺎ  250ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼ�ﺮي ﻓ�ﻲ ﻣﺨﺘﻠ�ﻒ
ً
وﺗﺮﻛﯿﺰا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي.
أﻧﺤﺎء اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ،

وﺗﺘﻨ��ﻮع اﺳ��ﺘﺜﻤﺎرات ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺟﺮاﻧ��ﺪﻓﯿﻮ ﺑ��ﯿﻦ ﻗﻄﺎﻋ��ﺎت ﻋﺪﯾ��ﺪة ﻣﻨﮭ��ﺎ اﻟﺘﻌﺒﺌ��ﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿ��ﻒ
واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾ�ﺔ اﻟﺼ�ﺤﯿﺔ واﻟﻤﻨﺴ�ﻮﺟﺎت واﻟﻤﻄ�ﺎﻋﻢ واﻟﺨ�ﺪﻣﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿ�ﺔ وﺗﺼ�ﻨﯿﻊ
ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮو ق اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2006واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪورھﺎ ﺑﺎﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﯾﻮﻧﯿﺒﻮرد ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪوﺑﻠﻜﺲ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺸﺮوق  %51ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻼم  %48و د .أﺣﻤﺪ ھﯿﻜﻞ  .%1ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺪار ﻟﻠﻌﺒﻮات ﻓﻲ ﻋﺎم  ، 2007ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﺑﺎﻗﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻜﺮﺗﻮن اﻟﻤﻀﻠﻊ وﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻜﺮﺗﻮﻧﯿﺔ.
ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2006ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ "ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺮاﻧﺪﻓﯿﻮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،وھﻲ ﻣﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ وﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%48ﻋﻠ ًﻤﺎ
ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺮاﻧﺪﻓﯿﻮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺼﺔ  %53ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ.

1,987

 60ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺣﺘﻰ
2019

اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻠﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﻟﻠﺘﻐﻠﯿﻒ

1897
ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ
اﯾﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻋﺎم 2019
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق واﻟﻜﺮﺗﻮن Uniboard -

ﯾﻘﻊ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق واﻟﻜﺮﺗﻮن »ﯾﻮﻧﯿﺒﻮرد« ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  127أﻟﻒ ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ،واﺳﺘﻐﺮق ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻗﺮاﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  82ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر .وﺑﺪأ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻹﻧﺘﺎج
ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ.2017

ﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ طﺒﺎﻋﺔ وإﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﺐ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
ﯾﻨﺘﺞ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺧﺎﻣﺔ اﻟﺪوﺑﻠﻜﺲ ذي اﻟﻮﺟﮫ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﻄﻠ ّ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ "أدوﯾﺔ– أﻏﺬﯾﺔ – ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﺠﻤﯿﻞ – ﻣﻨﻈﻔﺎت – إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎت – أﺟﮭﺰة
ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ".

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ  120أﻟﻒ طﻦ ﻣﻦ اﻷوزان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷوروﺑﯿﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﯾﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  200أﻟﻒ طﻦ ﺳﻨﻮﯾ�ﺎ،
ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي .%7.5

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﯾﺮ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﻧﻮاع ،ورق ﺟﺮاﺋﺪ ،ﻛﺮاﺳﺎت ،ﻛﺘﺐ ،أﻛﯿﺎس،
ﻋﻠﺐ وﻋﺒﻮات ﻛﺮﺗﻮﻧﯿﺔ ﺛﻘﯿﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺴﻔﻠﯿﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ،ﻓﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﺐ اﻟﻮرق اﻟﻤﺴﺘﻮرد أو اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺬور

ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺟ��ﺬور ھ��ﻲ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ اﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ��ﺔ ﻟﻠﻘﻠﻌ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻗﻄ��ﺎع
اﻷﻏﺬﯾﺔ ﺑﺄﺳﻮاق أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .وﺗﺮﻛ�ﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺟ�ﺬور
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﺒﺎن
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﻨﮭ�ﺎ ﻣ�ﺰارع دﯾﻨ�ﺎ
)ﻛﺒﺮى ﻣﺰارع اﻷﻟﺒ�ﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌ�ﺔ ﻟﻠﻘﻄ�ﺎع اﻟﺨ�ﺎص واﻟﻌﻼﻣ�ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾ�ﺔ
اﻷﻛﺜﺮ روا ًﺟﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﻟﺒﺎن ﺑﻤﺼﺮ(.
ﺿﻤﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺬور ﺷ�ﺮﻛﺔ اﻟﺮﺷ�ﯿﺪي اﻟﻤﯿ�ﺰان وﺷ�ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼ�ﺮﯾﯿﻦ
ﺑﺎﻹﺿ��ﺎﻓﺔ إﻟ��ﻰ ﺣﺼ��ﺔ ﺗﺒﻠ��ﻎ  %31.5ﻣ��ﻦ أﺳ��ﮭﻢ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿ��ﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎت اﻟ���ﺬرة )ﺗ���ﻢ اﻟﺘﺨ���ﺎرج ﻣﻨﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﻋ���ﺎم  (2009واﻟﺸ���ﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﯿﺐ.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن ش.م.م
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2010ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن ﺑﻐﺮض ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻟﺒﺎن ﻣﺰارع دﯾﻨﺎ ،ﻋﻠ ًﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﺻﺪارة ﺳﻮق
اﻷﻟﺒﺎن ،ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻮﯾﻖ  %70ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﯿﺐ اﻟﻤﺒﺴﺘﺮاﻟﻄﺎزج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي .وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن
ﺣﻮاﻟﻲ  13أﻟﻒ طﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم .2019
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺠﺎرة  -ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ﻣﺰارع دﯾﻨﺎ

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﺎﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺠﺎرة ﻻطﻼق ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ﻣﺰارع دﯾﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺎم  ،2010ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺤﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ﻟﺘﻀﻢ  17ﻣﻨﻔﺬًا ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻣﻮزﻋﺔ
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ واﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗم اﻟﺗﺧﺎرج ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺟﺎرة  -ﺳوﺑر ﻣﺎرﻛت ﻣزارع دﯾﻧﺎ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 2017
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓ�ﻲ اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت إﻧﺘ�ﺎج
اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻹﻧﺸﺎءات واﻹدارة اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸ�ﺎرﯾﺔ ﻓ�ﻲ أﺳ�ﻮاق
ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﺷﺮﻛﺔ أﺳ�ﯿﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀ�ﺔ ﻣﻨ�ﺬ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻹدارة اﻟﻔﻨﯿ�ﺔ
واﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﻟﻲ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷﺳﻤﻨﺖ.

ﺗﻤﺜ��ﻞ ﺷ���ﺮﻛﺔ أﺳ��ﯿﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀ���ﺔ ﺻ��ﺮ ًﺣﺎ ﻣﺘﻜ���ﺎﻣﻼً ﻓ��ﻲ ﻣﺸ���ﺮوﻋﺎت اﻷﺳ���ﻤﻨﺖ
واﻟﮭﻨﺪﺳ��ﺔ واﻹﻧﺸ��ﺎءات ﺑﺄﺳ��ﻮاق اﻟﻘ��ﺎرة اﻷﻓﺮﯾﻘﯿ��ﺔ وﻣﻨﻄﻘ��ﺔ اﻟﺸ��ﺮق اﻷوﺳ��ﻂ،
ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻨﻮع أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ إﻧﺘﺎج اﻷﺳ�ﻤﻨﺖ وﺗﺼ�ﻤﯿﻢ وھﻨﺪﺳ�ﺔ اﻟﻤﻨﺸ�ﺂت
اﻟﺼ���ﻨﺎﻋﯿﺔ وﻛ���ﺬﻟﻚ ﺗﻄ���ﻮﯾﺮ أﻧﻈﻤ���ﺔ اﻹدارة اﻟﻔﻨﯿ���ﺔ وﺑ���ﺮاﻣﺞ اﻟ���ﺘﺤﻜﻢ اﻵﻟ���ﻲ
واﻹﻧﺸﺎءات.
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ

ﺗﻤﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﮭﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ،وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼ�ﺮ ﻟﻸﺳ�ﻤﻨﺖ  -ﻗﻨ�ﺎ ،وﺷ�ﺮﻛﺔ أﺳ�ﯿﻚ ﻟﻠﺨﺮﺳ�ﺎﻧﺔ
اﻟﺠﺎھﺰة وﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ اﻟﻤﻨﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ،وﻣﺼﻨﻊ أﺳﻤﻨﺖ زھﺎﻧﺔ وﻣﺼﻨﻊ ﺟﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ رﺧﺼﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ أﺳﻤﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺼﺮ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﻗﻨﺎ وأﺳﯿﻚ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺠﺎھﺰة وأﺳﯿﻚ اﻟﻤﻨﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻣﺼﻨﻊ ﺟﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻋﻮام 2017 -2015
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ اﻟﻤﻨﯿﺎ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ

ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء
ﻣﺼﻨﻊ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ اﻟﻤﻨﯿﺎ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻨﯿﺎ وﻗﺪ ﺑﺪأ اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ
ﻋﺎم .2013

ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﻌﯿﺪ،
ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  2ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾًﺎ ﻣﻦ
اﻷﺳﻤﻨﺖ اﻟﺮﻣﺎدي ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة.

ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺸﺮوع – اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
 360ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ – ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﺪث ﻣﺎ
وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄھﻢ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ اﻟﻤﻨﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ

ﻣﺼ���ﻨﻊ أﺳ���ﻤﻨﺖ اﻟﺘﻜﺎﻣ���ﻞ ﻓ���ﻲ
اﻟﺴ�����ﻮدان ﺑ�����ﺪأ اﻻﻧﺘ�����ﺎج ﻓ�����ﻲ
أﻏﺴ���������ﻄﺲ  2010ﺑﻄﺎﻗ���������ﺔ
إﻧﺘﺎﺟﯿ�����ﺔ  1.6ﻣﻠﯿ�����ﻮن ط�����ﻦ
ﺳ����ﻨﻮﯾًﺎ وﯾﻌ����ﺪ أﻛﺜ����ﺮ ﻣﺼ����ﺎﻧﻊ
�ﻮرا ﻓ��ﻲ اﻟﺴ��ﻮق
اﻷﺳ��ﻤﻨﺖ ﺗﻄ� ً
اﻟﺴﻮداﻧﻲ.

ﯾﻘ���ﻊ ﻣﺼ���ﻨﻊ اﻟﺘﻜﺎﻣ���ﻞ  -اﻟ���ﺬي ﺑﻠﻐ���ﺖ
ﺗﻜﻠﻔﺘ��ﮫ اﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  252.7ﻣﻠﯿ��ﻮن
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ  -ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
ﻟﻨﮭ���ﺮ اﻟﻨﯿ���ﻞ وﯾﺒﻌ���ﺪ  320ﻛ���ﻢ ﺷ���ﻤﺎل
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻟﺨﺮطﻮم.

وﻗﺪ ﻗﺎﻣ�ﺖ أﺳ�ﯿﻚ ﻟﻸﺳ�ﻤﻨﺖ ﺑﺘﺸ�ﯿﯿﺪ ط�ﺮق ﺑﻄ�ﻮل  15ﻛ�ﻢ ﻟﻠ�ﺮﺑﻂ ﺑ�ﯿﻦ ﻣﺼ�ﻨﻊ
اﻟﺘﻜﺎﻣ��ﻞ وﺷ��ﺒﻜﺔ اﻟﻄ��ﺮق اﻟﺴ��ﻮداﻧﯿﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ أﻗﺎﻣ��ﺖ ﻣﺤﻄ��ﺔ ﻣﯿ��ﺎه وﺗ��ﻢ ﺗﻮﺻ��ﯿﻠﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﯿﺐ ﯾﺒﻠﻎ طﻮﻟﮫ  15ﻛﻢ .وﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻸﺳ�ﻤﻨﺖ
أﯾﻀ��ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗ��ﺪ ﻟﺒﻨ��ﺎء ﻣﺤﻄ��ﺔ ﺑﺮﺑ��ﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗ��ﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿ��ﺔ ﺑﻘ��ﺪرة  42ﻣﯿﺠ��ﺎوات
ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺼﻨﻊ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﯿﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﻨﻊ أﺳﻤﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﻠﻔﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ  300ﻛﻢ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ .وﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
 579ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺳﺘﺼﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪ إﻟﻲ  3.4ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ.
ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻋﻤﺎل اﻷﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم  2009ﻏﯿﺮ أن ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ واﺟﮭﺖ ﻋﺪدًا ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وطﻮل اﺳﺘﻐﺮاق اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
ﺗﻌﻄﻠﮭﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﺳﻮرﯾﺎ

ﺣﺼ���ﻠﺖ ﺷ���ﺮﻛﺔ أﺳ���ﯿﻚ ﺳ���ﻮرﯾﺎ ﻟﻸﺳ���ﻤﻨﺖ ﻓ���ﻲ ﻣﻄﻠ���ﻊ ﻋ���ﺎم  2007ﻋﻠ���ﻰ
اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ أﺳﻤﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﺒﻠﻎ 333
ﻣﻠﯿ���ﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ���ﻲ .وﺳ���ﻮف ﯾ���ﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿ���ﺬ إﻧﺸ���ﺎء اﻟﻤﺼ���ﻨﻊ ﻓ���ﻮر وﺻ���ﻮل
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺘﻘﺪم.

ﺗ��ﻢ ﺗﺼ��ﻤﯿﻢ اﻟﻤﺼ��ﻨﻊ اﻟﺠﺪﯾ��ﺪ ﻟﯿﻌﻤ��ﻞ ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ  4500ط��ﻦ أﺳ��ﻤﻨﺖ ﯾﻮﻣﯿ��ﺎ )1.6
ﻣﻠﯿ��ﻮن ط��ﻦ ﺳ��ﻨﻮﯾﺎ( ،ﺣﯿ��ﺚ ﯾﻘ��ﻊ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ أﺑ��ﻮ اﻟﺸ��ﺎﻣﺎت ﻋﻠ��ﻰ ﺑﻌ��ﺪ  85ﻛ��ﻢ
ﺷ��ﻤﺎل ﺷ��ﺮق دﻣﺸ��ﻖ .وﻗ��ﺪ ﻗﺎﻣ��ﺖ ﺷ��ﺮﻛﺔ أﺳ��ﯿﻚ ﺳ��ﻮرﯾﺎ ﻟﻸﺳ��ﻤﻨﺖ ﺑﺘﺠﺪﯾ��ﺪ
اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2020
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺠﺎھﺰة

ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺠﺎھﺰة أول ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ ﯾﮭﺪف ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺻﻌﯿﺪ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل 5
ﻣﺤﻄﺎت ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ أﺳﯿﻮط وﻗﻨﺎ وﺳﻮھﺎج وأﺳﻮان ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ
ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء وﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﯾﻒ.

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2014وﺻﻠﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻤﺼﻨﻊ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺠﺎھﺰة
إﻟﻰ  382أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺠﺎھﺰة ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015
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ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻼس ورﻛﺲ

أﻧﺸﺄت اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻼس ورﻛﺲ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﮭﺎ اﻟﻤﺸ�ﺎرﻛﯿﻦ
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﺟﺎج ﻓ�ﻲ ﻣﺼ�ﺮ وﻣﻨﻄﻘ�ﺔ اﻟﺸ�ﺮق اﻷوﺳ�ﻂ وﺷ�ﻤﺎل
أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.
ﻛﻤﺎ اﻣﺘﻠﻜ�ﺖ ﺷ�ﺮﻛﺔ ﺟ�ﻼس ورﻛ�ﺲ ﺣﺼ�ﺔ ﻧﺴ�ﺒﺘﮭﺎ  %35ﻓ�ﻲ ﺷ�ﺮﻛﺔ ﻣﺼ�ﺮ
ﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﺟ���ﺎج )ش.م.م( إﺣ���ﺪى اﻟﺸ���ﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋ���ﺪة ﻓ���ﻲ ﻣﺠ���ﺎل إﻧﺘ���ﺎج
وﺗﺼ��ﺪﯾﺮ اﻟﻌﺒ��ﻮات اﻟﺰﺟﺎﺟﯿ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ .وﻗﺎﻣ��ﺖ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺳ��ﻔﻨﻜﺲ ﺟ �ﻼس
ﻟﻠﺰﺟﺎج اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻼس ورﻛﺲ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺼ�ﻨﻊ ﻟﻠﺰﺟ�ﺎج اﻟﻤﺴ�ﻄﺢ ﺑﻠﻐ�ﺖ
ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  1.1ﻣﻠﯿ�ﺎر ﺟﻨﯿ�ﮫ ﻣﺼ�ﺮي ) 200ﻣﻠﯿ�ﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ�ﻲ(
ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﺎدات ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  70ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎھﺮة.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗم اﻟﺗﺧﺎرج ﻣن ﺷرﻛﺔ ﺟﻼس ورﻛس
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ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻔﻨﻜﺲ ﻟﻠﺰﺟﺎج

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻔﻨﻜﺲ ﻟﻠﺰﺟﺎج ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺼﻨﻌًﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰﺟﺎج
اﻟﻤﺴﻄﺢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ  200ﻣﻠﯿﻮن
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ.

ﯾﻘﻊ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  220أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺴﺎدات وﺗﺒﻠﻎ طﺎﻗﺘﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  200أﻟﻒ طﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ .وﯾﻌﺪ أﺣﺪث ﻣﺼﻨﻊ زﺟﺎج ﻣﺴﻄﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ،وﯾﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﯾﺮ  %30ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﮫ إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ق ﻣﻠﺣوظﺔ  :ﺗم اﻟﺗﺧﺎرج ﻣن ﺷرﻛﺔ ﺳﻔﻧﻛس ﻟﻠزﺟﺎج ﻋﺎم 2017
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻜﻮم ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﺎت واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺑﺈﻧﺸ�ﺎء ﻣﺼ�ﻨﻊ ﻣﺘﺨﺼ�ﺺ ﻓ�ﻲ إﻧﺘ�ﺎج ﻛﺮﺑﻮﻧ�ﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴ�ﯿﻮم ﺑﺘﻜﻠﻔ�ﺔ اﺳ�ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﻘ�ﺪر ﺑﺤ�ﻮاﻟﻲ 22
ﻣﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺳﻌﯿًﺎ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻠ�ﻚ اﻟﻤ�ﺎدة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ�ﺎ إﺣ�ﺪى اﻟﻤﻜﻮﻧ�ﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴ�ﯿﺔ ﻓ�ﻲ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﻼﺳ��ﺘﯿﻚ واﻟ��ﻮرق واﻟ��ﺪھﺎﻧﺎت واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾ��ﺎت .وﻗ��ﺪ ارﺗﻔﻌ��ﺖ اﻟﻘ��ﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ��ﺔ ﻟﻠﻤﺼ��ﻨﻊ ﻟﺘﺒﻠ��ﻎ  275أﻟ��ﻒ ط��ﻦ
ﺳﻨﻮﯾًﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﯿﺐ طﺎﺣﻮﻧﺘﯿﻦ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  7.3ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺧ�ﻼل ﻋ�ﺎﻣﻲ  2013و ،2014ﺛ�ﻢ ﺗﺮﻛﯿ�ﺐ
طﺎﺣﻮﻧﺔ أﺧﺮى ﻋﺎم .2019

ﺗﻘ��ﻮم اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺑﺘﺼ��ﺪﯾﺮ ﺣ��ﻮاﻟﻲ  %75ﻣ��ﻦ
إﻧﺘﺎﺟﮭ���ﺎ إﻟ���ﻰ أﺳ���ﻮاق آﺳ���ﯿﺎ ودول ﻣﺠﻠ���ﺲ
اﻟﺘﻌ������ﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠ������ﻲ وأﻓﺮﯾﻘﯿ������ﺎ وأﻣﺮﯾﻜ������ﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻼس روك ﻟﻠﻌﺰل

ﺑﺪأت ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻼس روك ﻟﻠﻌﺰل إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻮف اﻟﺼﺨﺮي واﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﺑﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺗﺒﻠﻎ  45أﻟﻒ طﻦ ﺳﻨﻮﯾًﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ وأﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻨﺬ
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺼﻨﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ  2012ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  70ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﺷﻤﺎل
أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ وﺗﺮﻛﯿﺎ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻜﻮم ﺑﺮﯾﺸﯿﻮس ﻣﯿﺘﺎﻟﺰ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻜﻮم
ﺑﺮﯾﺸﯿﻮس ﻣﯿﺘﺎﻟﺰ ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ
أﻧﺸﻄﺔ أﺳﻜﻮم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﺳﺘﻜﺸﺎف وإﻧﺘﺎج
اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ.

وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﺑﺎﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ
اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻷﺛﯿﻮﺑﯿﺔ )أﺳﻮﺳﺎ –
 402ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ  /أوﯾﺮو ﺟﻮدﯾﺮ –
 1000ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ( ،واﻣﺘﯿﺎز آﺧﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻻ ﯾﻔﺼﻠﮫ ﻋﻦ اﻣﺘﯿﺎز
أﺳﻮﺳﺎ إﻻ اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﯿﺔ .

ﻗﺪ أﺛﻤﺮت أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ اﻣﺘﯿﺎز
أﺳﻮﺳﺎ ﺑﺄﺛﯿﻮﺑﯿﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ واﻋﺪة ،ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻛﺘﺸﺎف ذھﺐ
ﺑﻮاﻗﻊ  1.5ﻣﻠﯿﻮن أوﻗﯿﺔ .وﺗﺮﻛﺰ أﺳﻜﻮم ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ إﻋﺪاد
دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﻮاﻓﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﺮاﺧﯿﺺ اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ وإطﻼق ﻣﺸﺮوﻋﮭﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬھﺐ
ﻓﻲ أﺛﯿﻮﺑﯿﺎ.

ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻜﻮم اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﺎدﺧﺎل ﺷﺮﻛﺔ
 Alliedاﻻﺳﺘﺮاﻟﯿﺔ ﻛﺸﺮﯾﻚ
رﺋﯿﺴﻲ ﻋﺎم 2018ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
زﯾﺎدة رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻜﻮم
ﺑﺮﯾﺸﯿﻮس ﻣﯿﺘﺎﻟﺰ ﺑﻘﯿﻤﺔ
 18ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻜﻮم ﺑﺮﯾﺸﯿﻮس ﻣﯿﺘﺎﻟﺰ اﻟﺴﻮدان

ﺑدأت أﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف ﻓﻲ  2011ﺛم ﺗوﻗﻔت ﻷﺳﺑﺎب أﻣﻧﯾﺔ.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة

ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻣﻨ�ﺬ إﻧﺸ�ﺎﺋﮭﺎ ﻋ�ﺎم  2008رﺑ�ﻂ ﻣ�ﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤ�ﺮ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻤﺠﺮي اﻟﻤﻼﺣﻲ ﻟﻨﮭﺮ اﻟﻨﯿﻞ وﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﺤﻮر ﺗﺠﺎري ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻲ ﺻ�ﻌﯿﺪ ﻣﺼ�ﺮ ،وﺗﻘ�ﻮم
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻣﺘﻼﻛﮭﺎ ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﺘﯿﻦ ﻟﻠﻨﻘ�ﻞ اﻟﻨﮭ�ﺮي وﻹدارة اﻟﻤ�ﻮاﻧﺊ اﻟﻨﮭﺮﯾ�ﺔ ،ﺗﻘ�ﺪم ﻣ�ﻦ ﺧﻼﻟﮭﻤ�ﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ واﻟﺘﻔﺮﯾﻎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷوﻧﺎش اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ.

ﻀﺎ ﺳ�ﺎﺣﺎت ﻟﻠﺘﺨ�ﺰﯾﻦ ﺑﻌ�ﺪة ﻣ�ﻮاﻧﻰء ﻣﺼ�ﺮﯾﺔ ﺣﯿ�ﺚ وﺻ�ﻞ ﺣﺠ�ﻢ اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ�ﺔ
وﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﯾ ً
ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻠﯿ�ﻮن وﻧﺼ�ﻒ ﻣﻠﯿ�ﻮن ط�ﻦ ﻓ�ﻰ  .2019إﺿ�ﺎﻓﺔ إﻟ�ﻰ ذﻟ�ﻚ ،ﺗﻘ�ﻮم اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺑﺘﺸ�ﻐﯿﻞ
ﻣﺴﺘﻮدع ﺟﻤﺮﻛﻰ ﻟﻠﺤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﯿﻨﺎء اﻟﻨﻮﺑﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺑ�ﺎﻣﺘﻼك وﺗﺸ�ﻐﯿﻞ أﺳ�ﻄﻮل ﺑﺎرﺟ�ﺎت ﻧﮭﺮﯾ�ﺔ ﻟﻨﻘ�ﻞ اﻟﺒﻀ�ﺎﺋﻊ ﺑﻄ�ﻮل اﻟﻤﺠ�ﺮى اﻟﻤﻼﺣ�ﻲ
ﻟﻨﮭﺮ اﻟﻨﯿﻞ ﯾﺼﻞ إﻟ�ﻲ  50وﺣ�ﺪة ﻧﮭﺮﯾ�ﺔ ،ﺑﺎﻹﺿ�ﺎﻓﺔ إﻟ�ﻰ اﻣ�ﺘﻼك ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻣ�ﻦ اﻟﻤ�ﻮاﻧﺊ اﻟﻨﮭﺮﯾ�ﺔ ﺑﻄ�ﻮل
ﻀ�ﺎ ﺧ�ﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘ�ﻞ
اﻟﻤﺠﺮي اﻟﻤﻼﺣﻲ ﻟﻨﮭ�ﺮ اﻟﻨﯿ�ﻞ ﺑﺠﮭﻮرﯾ�ﺔ ﻣﺼ�ﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿ�ﺔ .وﺗﻘ�ﺪم اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﮭ�ﺎ أﯾ ً
اﻟﺒﺮى ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻰ ﺷﺮﻛﺔ "أﺳﻄﻮل ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي".
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﯾﻞ ﻟﻮﺟﯿﺴﺘﯿﻜﺲ

 236ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ
ﻣﺼﺮي

اﯾﺮادات ﻧﺎﯾﻞ ﻟﻮﺟﺴﺘﻜﺲ
ﻟﻌﺎم 2019

ﺗﻀﻢ ﻧﺎﯾﻞ ﻟﻮﺟﯿﺴﺘﯿﻜﺲ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﮭﺎ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ
واﻟﺘﻔﺮﯾﻎ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان .ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي
ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ واﻟﺘﻔﺮﯾﻎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷوﻧﺎش اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،ﻋﻠ ًﻤﺎ ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻮردي اﻟﻔﺤﻢ ﯾﺸﻜﻠﻮن أﻏﻠﺐ ﻋﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ
ﺗﻌﻜﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮردي اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻟﺤﺒﻮب .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺤﺎوﯾﺎت
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﯿﻨﺎء اﻟﻨﻮﺑﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ.

ﻧﺎﯾﻞ ﻟﻮﺟﯿﺴﺘﯿﻜﺲ ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻠﻌﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﺑﻜﻔﺎءة اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﻗﻮد ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ واﻟﺘﻔﺮﯾﻎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻨﮭﺮي ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﮭﺮﯾﺔ

ﺑﺪأت اﻟﻘﻠﻌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﮭﺮﯾﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮات ﺳﻌﯿًﺎ ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻔﻮﻗﮭﺎ ﺑﺠﺪارة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺣﻨﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺻﺪﯾﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ،ﻋﻠ ًﻤﺎ ﺑﺄن ﺣﻤﻮﻟﺔ اﻟﺒﺎرج اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻌﺎدل ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﺮاوح
ﺑﯿﻦ  20و 40ﺷﺎﺣﻨﺔ.

ﺗﺘﺨﺼﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﯾﻎ
واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﮭﺮﯾﺔ ﺑﻄﻮل
اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﻼﺣﻲ ﻟﻨﮭﺮ اﻟﻨﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﻣﻮاﻧﺊ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ واﻟﺴﻮﯾﺲ ودﻣﯿﺎط.

ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﮭﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ و اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ أو ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺤﻜﻢ إﻣﺘﻼﻛﮭﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪات ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺮاﻓﻌﺎت اﻟﮭﯿﺪروﻟﯿﻜﯿﺔ واﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺳﻄﻮل ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي – ﻧﺎﯾﻞ ﻛﺎرﺟﻮ

ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﯾﻞ ﻛﺎرﺟﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﮭﺮﯾﺔ وﻣﻌﺪات اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﮭﺮﯾﺔ واﻟﺒﺤﺮﯾﺔ،
ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺨﺼﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،وﺗﺤﺪﯾﺪًا
ﻣﻮاﻧﺊ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ واﻷدﺑﯿﺔ ودﻣﯿﺎط.

ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ﻛﺄول ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي وأول ﻣﻦ ﻗﺪم
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي )(Door to Door service
ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ  2008ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺼﻮاﻣﻊ و اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ،وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﻔﺤﻢ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﯿﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أول ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻨﻘﻞ
ﺣﺎوﯾﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي
ً
ً
ﻛﺎﻣﻼ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  50وﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
أﺳﻄﻮﻻ
ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ

اﻟﻌﺪد

اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻘﺼﻮي )ﺑﺎﻟﻄﻦ(

ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪة
ﺑﺎرﺟﺎت ذاﺗﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ –  100ﻣﺘﺮ

4

1190

ﺑﺎرﺟﺎت ذاﺗﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ –  50ﻣﺘﺮ

31

374

ﺑﺎرﺟﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ –  70ﻣﺘﺮ

10

975

ﺑﺎرﺟﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ –  50ﻣﺘﺮ

2

650

ﺑﺎرﺟﺎت داﻓﻌﺔ –  30ﻣﺘﺮ

3

0
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ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي

ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ أﺳﻄﻮل ﺑﺎرﺟﺎت ﻧﮭﺮﯾﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻄﻮل اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﻼﺣﻲ ﻟﻨﮭﺮ
اﻟﻨﯿﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان.

ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺳﻄﻮل ﻣﻜﻮن ﻣﻦ
 14ﺑﺎرﺟﺔ ﻣﻨﮭﻢ  3ﺑﺎرﺟﺎت
داﻓﻌﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
داﺧﻞ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان وﺑﯿﻦ دوﻟﺔ
اﻟﺴﻮدان ﻓﻰ اﻟﺸﻤﺎل ودوﻟﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان.

ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن أﻛﺒﺮ ﻋﻤﯿﻞ ﻟﺪي اﻟﺸﺮﻛﺔ ھﻮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.

42

ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ

ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻄﻮل ﻟﻠﻨﻘﻞ

ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻄﻮل وھﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ
ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ
واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ وﺗﻔﺮﯾﻎ أوﻋﯿﺔ اﻟﺸﺤﻦ.

ﺑﺪأت ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻄﻮل ﻓﻲ ﻋﺎم  2010ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﺖ إدارة أﺳﻄﻮل ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼء ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت .ھﺬا وﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ أﺳﻄﻮل ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﯿﺰة ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﻮم
إدارة أﺳﺎطﯿﻞ آﻟﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ،وﻋﻘﻮد ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻗﻮﯾﺔ ،وﺳﺎﺋﻘﯿﻦ وﻣﺸﺮﻓﯿﻦ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ،
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ .ﻟﺬا ﻧﺎﻟﺖ أﺳﻄﻮل ﺛﻘﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ :ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ،وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺎت
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ.
وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ،وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺎت،
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ﺷﺮﻛﺔ أﻓﺮﯾﻜﺎ رﯾﻞ واﯾﺰ

ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رﯾﻔﺖ ﻓﺎﻟﻲ رﯾﻞ واﯾﺰ ﻋﺎم  2010ﺑﮭﺪف اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻠﻮل اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻠﻮﺟﯿﺴﺘﯿﺎت اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﺑﻜﻔﺎءﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
وأﺳﻌﺎرھﺎ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﺳﻌﯿًﺎ ﻟﺘﺬﻟﯿﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ .واﻣﺘﻠﻜﺖ
ً
اﻣﺘﯿﺎزا ﺣﺼﺮﯾًﺎ ﻣﺪﺗﮫ  25ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻹدارة ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﯿﻨﯿﺎ وأوﻏﻨﺪا
ﺷﺮﻛﺔ رﯾﻔﺖ ﻓﺎﻟﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻨﺎء ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﻨﺪي ﺑﻜﯿﻨﯿﺎ واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷوﻏﻨﺪﯾﺔ ﻛﺎﻣﺒﺎﻻ ﺑﻄﻮل
 2.352ﻛﻢ ،وذﻟﻚ ﻣﺮورا ً ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﯿﻨﯿﺎ وأوﻏﻨﺪا.
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2012ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻟﺨﻂ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  287ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ رﯾﻔﺖ ﻓﺎﻟﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع واﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺄﺣﺪث ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ ﻣﻊ إﺣﻼل اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺨﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ وزﯾﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻹدارة ﺑﯿﻦ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ  2400ﻣﻮظﻒ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﯿﺎن ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرة

ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺸﺮوع دﯾﺰاﯾﻨﺒﻮﻟﯿﺲ ﻣﻮل ،وھﻮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .وﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﯿﺖ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﺸﮭﯿﺮ  Skidmore, Owings and Merrillﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻨﺒﻮﻟﯿﺲ ﻣﻮل اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  117أﻟﻒ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺸﯿﺦ زاﯾﺪ ﻏﺮب اﻟﻘﺎھﺮة.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗم اﻟﺗﺧﺎرج ﻣن ﺷرﻛﺔ ﺑﻧﯾﺎن ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺎم 2018
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ﺷﺮﻛﺔ وﻓﺮة

ﺷﺮﻛﺔ وﻓﺮة ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان
وﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان .وﺗﻤﺘﻠﻚ وﻓﺮة ﻋﻘﻮد اﻧﺘﻔﺎع
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  500أﻟﻒ ﻓﺪان ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﺳﺎﺑﯿﻨﺎ ) 324أﻟﻒ ﻓﺪان ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان(،
وﻛﻮﻧﻜﻮرد ) 250أﻟﻒ ﻓﺪان ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان(.

وﺗﻌﻤﻞ وﻓﺮة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ
ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻣﻨﮭﺎ ﺣﺒﻮب اﻟﺬرة
اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ ،واﻟﺬرة ،وﻋﺒﺎد اﻟﺸﻤﺲ،
واﻷرز وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب
واﻟﺒﻘﻮﻟﯿﺎت.

وﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﯿﻨﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم  2012ﺑﺈﺗﻤﺎم اﻟﺘﺠﺪﯾﺪات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮي اﻟﺒﺎﻟﻎ طﻮﻟﮭﺎ  200ﻛﻢ ﺑﮭﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ إﻣﺪادات اﻟﻤﯿﺎه
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ري  13أﻟﻒ ﻓﺪان ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻷراﺿﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻟﻠﻤﺰارﻋﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ .ﻛﻤﺎ اﻧﺘﮭﺖ ﺳﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺣﺪود
أراﺿﯿﮭﺎ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  324أﻟﻒ ﻓﺪان وﻓﻘًﺎ
ﻟﻠﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺳﻌﯿًﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﯿﻊ
اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻜﻮرد ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺬى ﻟﺤﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻻھﻠﯿﺔ اﻟﺘﻰ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻰ دﯾﻤﺴﺒﺮ ،۲۰۱۳
وﺟﺎرى اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان.
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﯿﺮاد
واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ وﻛﺬا ﻣﻨﺘﺞ اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﻜﻠﯿﻨﻜﺮ.

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻲ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻋﺘﻤﺎدا
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺼﺮي.

ﺳﯿﺎرة ﻣﺎزوت
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﯾﺮ

ﺗﮭﺪف ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﯾﺮ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺤﺘﻮى ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﺸﺮ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺼﺤﻒ
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ وإﻧﺘﺎج وﺗﻮزﯾﻊ اﻷﻓﻼم اﻟﺮواﺋﯿﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻮﯾﺮ ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺮ
واﻹﻋﻼم ،وﺗﻀﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻨﮭﺎ
دار اﻟﺸﺮوق وﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﺸﺮوق وﻣﻜﺘﺒﺎت دﯾﻮان وﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق وﺟﺮﯾﺪة
اﻟﻤﺎل واﻟﺸﺮوق ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻻﻋﻼﻣﻲ.
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ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق

ﺗﻢ إﺻﺪار ﺟﺮﯾﺪة "اﻟﺸﺮوق" اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ  2009وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌًﺎ
ً
ﻣﺘﻤﯿﺰا وﺳﻂ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻣﺴﺘﻔﯿﺪة ً ﻣﻦ ﺳﺒﻘﮭﺎ اﻟﺼﺤﻔﻲ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
واﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ واﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺸﺮف اﻟﺼﺤﻔﻲ وﺣﺮﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ
اﻟﻤﺼﺪر وﺻﺪق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺮأي واﻟﺮأي اﻵﺧﺮ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺒﺮ
واﻟﺮأي .ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻧﺸﺮ
ﻣﻘﺎﻻت ﻛﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ واﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﯿﻦ ﻓﻮر ﺻﺪورھﺎ .واﺗﻔﻘﺖ
ﻣﻨﺬ ﺻﺪورھﺎ ﻣﻊ ﻛﺒﺮﯾﺎت اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﺎﻟﻨﯿﻮﯾﻮرك ﺗﺎﯾﻤﺰ ،واﻟﮭﯿﺮاﻟﺪ
ﺗﺮﺑﯿﻮن ،واﻟﻨﯿﻮزوﯾﻚ ،واﻟﻔﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ ،واﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ،واﻟﺠﺎردﯾﺎن
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻣﻮاد ﺻﺤﻔﯿﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﺑﺼﻮرة ﺣﺼﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .وﻧﺠﺤﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﺘّﺎﺑﮭﺎ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﺪ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻮر
ﺻﺪورھﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
ﺗﻐﻄﯿﺔ إﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ودﻗﯿﻘﺔ ﻣﺸﮭﻮد ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﺠﺮﯾﺪة ﺑﻤﺤﺘﻮى إﺧﺒﺎري ﻣﻘﺮوء
وﻣﺮﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول
ﺗﻀﻢ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻣﺼﺮ
 ٪100ﻣﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻘﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ
ﺧﻠﯿﺞ اﻟﺴﻮﯾﺲ )ﺣﻘﻞ ﺟﺎﻣﺎ وﺣﻘﻞ ﺷﻘﯿﺮ(،
و ٪100ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز ﺟﻨﻮب أﺑﻮ
زﻧﯿﻤﺔ واﻣﺘﯿﺎز ﺷﻤﺎل اﻟﻤﻐﺎرة اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ.

ﻀﺎ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ وادي
وﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﯾ ً
اﻟﻨﯿﻞ ﻟﻠﺒﺘﺮول اﻟﻤﺤﺪودة ،ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﯿﺎزات
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وآﺧﺮ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺖ  /راﻟﻲ
إﻧﯿﺮﺟﻲ ،ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺣﻘﻮل اﻟﺰﯾﺖ اﻟﺜﻘﯿﻞ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ وﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗم اﻟﺗﺧﺎرج ﻣن ﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗرول ﻋﺎم 2012
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ﺷﺮﻛﺔ وادي اﻟﻨﯿﻞ ﻟﻠﺒﺘﺮول اﻟﻤﺤﺪودة

اﻣﺘﻠﻜﺖ ﺷﺮﻛﺔ  NPCوﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ وﻣﺴﺘﺜﻤﺮون آﺧﺮون  %100ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ وادي اﻟﻨﯿﻞ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﺒﺘﺮول  NVPLﻓﻲ ﯾﻮﻧﯿﻮ  2008ﺑﺮأﺳﻤﺎل
ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪاره  71ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ.
أﺻﻮل  NVPLاﻷﺳﺎﺳﯿﺔ:

ﺣﺼﺔ  %36ﻓﻲ
ﺑﻠﻮك  11ﺑﻮﺳﻂ
اﻟﺴﻮدان.

ﺣﺼﺔ  %36ﻓﻲ
ﺑﻠﻮك  9ﺑﻮﺳﻂ
اﻟﺴﻮدان.

ﺣﺼﺔ  %58ﻓﻲ
ﺑﻠﻮك أ ﺑﺠﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗم اﻟﺗﺧﺎرج ﻣن ﺷرﻛﺔ وادي اﻟﻧﯾل ﻟﻠﺑﺗرول ﻋﺎم 2013
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮازن ﻟﺘﺪوﯾﺮ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت

•

ﺑﺪأت اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮازن ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم  2009إﯾﻤﺎﻧًﺎ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻠﻮل اﻟﻄﺎﻗ�ﺔ اﻟﻤﺘﺠ�ﺪدة
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
ﺗﻀﻢ ﺗﻮازن ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﮭﺎ ً
ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﺪوﯾﺮ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ »إﯾﻜﺎرو« و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ »إﻧﺘﺎج «.

•
•

ﺗﺄﺳﺴﺖ "إﯾﻜﺎرو" ﻋﺎم 1997
ﺗﻌﺪ "إﯾﻜﺎرو" أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔ�ﺎت ﻣ�ﻦ
ﺣﯿﺚ ﺟﻤﻊ وﻧﻘﻞ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ.
ﺗﺄﺳﺴﺖ "اﻧﺘﺎج" ﻋﺎم 1995
ﺗﻌ��ﺪ "إﻧﺘ��ﺎج" اﻛﺒ��ﺮ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺗﺼ��ﻤﯿﻢ واﻧﺸ��ﺎء وﺗﺼ��ﻨﯿﻊ
وﺗﻮرﯾﺪ وﺗﺮﻛﯿﺐ ﻧﻈﻢ وﻣﻌﺪات ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﺮز واﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ واﻟ�ﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ.

•

•
•
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ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ اﻧﻠﯿﻤﯿﺘﺪ

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ أﻧﻠﯿﻤﯿﺘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ .وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،وﻗﻄﺎع ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي وﺷﺮﻛﺔ
ﺳﻔﻨﻜﺲ إﯾﺠﯿﺒﺖ و ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎروس ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﻠﻌﺔ
وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮھﺎ

ﺸر�ﺎت اﺴتحوذت ﻋﻠیﻬﺎ ﺸر�ﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ وﻗﺎﻤت ﺒتطو�رﻫﺎ 39 -ﺸر�ﺔ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪة
ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮان ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ
ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﻠﻐﺎز
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﺟﺎس
ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت
ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺮوق
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺪار
ﺷﺮﻛﺔ وﯾﻨﺪﺳﻮر
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺰارع دﯾﻨﺎ ش.م.م
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪي اﻟﻤﯿﺰان
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ) ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﯿﻞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ )إﻧﺠﻮي(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺠﯿﺰي اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﯿﺪ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎروس اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺘﺮول
ﺷﺮﻛﺔ داﯾﺲ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎھﺰة
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ واﻹدارة
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻊ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ "أرﺳﻜﻮ"

.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39

ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻵﻟﻲ
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ  -أﺳﻨﺒﺮو
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻜﻮم ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻚ
ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻟﻤﺴﺒﻮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎرات
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدن
ﺷﺮﻛﺔ إزاﻛﻮ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻊ واﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت
ﺷﺮﻛﺔ إﯾﻜﺎرو
ﺷﺮﻛﺔ إﻧﺘﺎج
دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق
دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ
ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻤﺎل
ﺳﻠﺴﺔ ﻣﻜﺘﺒﺎت دﯾﻮان
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺖ  -راﻟﻲ إﻧﯿﺮﺟﻲ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮدرن ﻟﻠﻌﺰل
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﯾﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﺟﺎج
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪة

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪة ھﻲ اﺣﺪى ﻛﺒﺮﯾﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﯿﻮرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﮭﺎ ﺑﺸﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ
ﻟﻸﺳﻤﺪة ﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ  2005ﺑﮭﺪف رﻓﻊ طﺎﻗﺘﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ
ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺳﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ .وﺗﻤﻜﻦ
اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻹداري ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ
إﻟﻰ  1.3ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺎم  2015ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ  Notoreﻟﻸﺳﻤﺪة ﻓﻲ
ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪة ﻋﺎم 2007
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ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮان ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ

ﺗﺄﺳﺲ ﻣﺼﻨﻊ ﺣﻠﻮان ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﻋﺎم  1929وﯾﺒﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  30ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻋﻦ اﻟﻘﺎھﺮة وﯾﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻗﺪم ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وأول ﻣﺼﻨﻊ
ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺳﻤﻨﺖ اﻷﺑﯿﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم  .1960وﯾﻘﻊ
اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  1.000.000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮاﻗﻊ  10ﺧﻄﻮط
ﻟﻺﻧﺘﺎج.
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﺣﻠﻮان
ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ  2004وﺑﺪاﯾﺔ  2005وﺗﻢ ﺿﻤﮭﺎ
إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﯿﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.
وﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻹداري اﻟﺠﺪﯾﺪ
وﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗم اﻟﺗﺧﺎرج ﻣن ﺷرﻛﺔ ﺣﻠوان ﺑورﺗﻼﻧد ﻟﻸﺳﻣﻧت
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ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﻠﻐﺎز

أﺳﺴﮭﺎ اﻟﻤﮭﻨ�ﺪس ﻋﺒ�ﺪ اﻟﺤﻤﯿ�ﺪ أﺑ�ﻮ ﺑﻜ�ﺮ ﺗﺤ�ﺖ اﺳ�ﻢ ﺟﯿﻨﻜ�ﻮ .وﻗ�ﺪ ﺗ�ﻢ ﺛ�ﻢ
ﺗﻐﯿﺮ اﺳﻤﮭﺎ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻏﺎز ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ .
ﺷ��ﺮﻛﺔ طﺎﻗ��ﺔ ﻟﻠﻐ��ﺎز ﻣ��ﻦ أﻛﺒ��ﺮ اﻷذرع اﻟﺘﺸ��ﻐﯿﻠﯿﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ��ﺔ طﺎﻗ �ﺔ
ﻋﺮﺑﯿﺔ .ﺗﻘ�ﻮم ﺷ�ﺮﻛﺔ طﺎﻗ�ﺔ ﻏ�ﺎز ﺑ�ﺎﻟﺘﻄﻮﯾﺮ و اﻟﻌﻤ�ﻞ ﻓ�ﻲ  ۸ﻣﺤﺎﻓﻈ�ﺎت
) ۳۸ﻣﺪﯾﻨﺔ( ﻓﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل اﺗﻔﺎﻗﯿ�ﺎت ﺣﻘ�ﻮق اﻣﺘﯿ�ﺎز ﻣ�ﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣ��ﺔ .وﺗﻘ��ﻮم اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺒ��ﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿ��ﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿ��ﺔ ﻷﻧﺎﺑﯿ��ﺐ
اﻟﻐ��ﺎز ذات اﻟﻀ��ﻐﻂ اﻟﻌ��ﺎﻟﻲ واﻟﻤﺘﻮﺳ��ﻂ وﺷ��ﺒﻜﺎت اﻟﺒ��ﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠ��ﯿﻦ ذات
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻘﻄ�ﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

وﯾﺪﯾﺮ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻓﺮﯾ�ﻖ إداري ﻣﺤﺘ�ﺮف ﯾﺤﻈ�ﻰ ﺑﺨﺒ�ﺮة ﺗﺮﺑ�ﻮ ﻋﻠ�ﻰ 25
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻐ�ﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ�ﻲ ،واﻟﻐ�ﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ�ﻲ اﻟ ُﻤﺨﻠّ�ﻖ ،واﻟﻐ�ﺎز
اﻟﺒﺘﺮوﻟ�ﻲ اﻟﺴ�ﺎﺋﻞ ،واﻟﻐ��ﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ�ﻲ اﻟﻤﻀ�ﻐﻮط .ﻛﻤ��ﺎ ﺗﺤﻈ�ﻰ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ
ﺑﻔﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﯾﻀﻢ  3,400ﻣﻮظﻒ وﻋﺎﻣ�ﻞ ﻣﺘﺨﺼ�ﺺ ﯾﺨ�ﺪﻣﻮن
أﻛﺜ���ﺮ ﻣ���ﻦ  1.2ﻣﻠﯿ���ﻮن ﻋﻤﯿ���ﻞ ﺻ���ﻨﺎﻋﻲ وﺗﺠ���ﺎري وﻣﻨﺰﻟ���ﻲ .وﺗﻘ���ﻮم
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻮزﯾﻊ ﺣﻮاﻟﻲ  5.7ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﺳﻨﻮﯾﺎ ّ.
ﻛﻤ��ﺎ ﻗﺎﻣ��ﺖ طﺎﻗ��ﺔ ﻟﻠﻐ��ﺎز ﺑﺒﯿ��ﻊ  168ﻣﻠﯿ��ﻮن ﻣﺘ��ﺮ ﻣﻜﻌ��ﺐ ﻣ��ﻦ اﻟﻐ��ﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﻀﻐﻮط ﺣﺘﻰ اﻵن ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ أﻛﺜ�ﺮ ﻣ�ﻦ  16أﻟ�ﻒ
ﺳﯿﺎرة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2004

ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﻮاﻟﻲ
5.7

ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻏﺎز
ﺳﻨﻮﯾًﺎ
)ﺧﻼل ﻋﺎم (2019

ﺷﺮﯾﻚ ﻓﻰ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻐﺎز
ﻟﻠﻤﻨﺎزل
ﺑﺤﺼﺔ 150,000
ﻣﻨﺰل  /أﺳﺮة ﻛﻞ ﻋﺎم

ﺗﺤﻮﯾﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
1.2
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻨﺰل

)ﺣﺘﻰ دﯾﺴﻤﺒﺮ (2019
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﺟﺎس

ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

ﻣﺎﺳﺘﺮﺟﺎس ھﻲ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﯾﻊ وﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎطﺎت داﺧﻞ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺨﺼﺺ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﻀﻐﻮط ﻛﻮﻗﻮد ﺑ�ﺪﯾﻞ ﻟﻠﺴ�ﯿﺎرات ﻣﻨ�ﺬ ﻋ�ﺎم  2004ﻋ�ﻦ طﺮﯾ�ﻖ ﺷ�ﺒﻜﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﻣﺤﻄ�ﺎت اﻟﺘﻤ�ﻮﯾﻦ وﻣﺮاﻛ�ﺰ ﺗﺤﻮﯾ�ﻞ اﻟﺴ�ﯿﺎرات ﻟﻠﻌﻤ�ﻞ ﺑﺎﻟﻐ�ﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﻀﻐﻮط ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺒﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز ﺑﺤﺎوﯾﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﻀﻐﻮط.
ﺗﺪﯾﺮ ﻣﺎﺳﺘﺮﺟﺎس ﺣﺎﻟﯿًﺎ  9ﻣﺤﻄﺎت و 7ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ رﺋﯿﺴﯿﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮزع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  22ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻨﻮﯾًﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2000ﺳﯿﺎرة ﺳ�ﻨﻮﯾًﺎ ﻣ�ﻊ
ﺧﻄﺔ طﻤﻮﺣﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﻣﻌﺪل ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4000ﺳﯿﺎرة ﺳﻨﻮﯾًﺎ وزﯾﺎدة ﻋﺪد ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ إﻟﻰ  21ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2020
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ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت

ﻧﺸﺄ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1999ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ ھﺎوس ﺟﺎز ﻟﯿﻀﻢ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة أﯾﻀﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﯿﺔ
ﻟﻠﻐﺎز وطﺎﻗﺔ ﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت.

ﺗﻨﻘﺴﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت )ﺷﺮﻛﺔ اﯾﺠﺴﻜﻮ(

ﺗ��ﻢ إﻧﺸ��ﺎء ﺷ��ﺮﻛﺔ طﺎﻗ��ﺔ ﻟﻠﮭﻨﺪﺳ��ﺔ واﻟﻤﻘ��ﺎوﻻت ﻓ��ﻲ ﻋ��ﺎم  2003ﺗﺤ��ﺖ ﻣﺴ��ﻤﻰ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴﻮﯾﺲ )اﺟﯿﺴﻜﻮ( واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻌﺪد  1.5ﻣﻠﯿﻮن ﻋﻤﯿﻞ ﻣﻨﺰﻟﻲ وﺗﺠﺎريوﺻﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ.
 أﻋﻤﺎل دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﯾﻖ. ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻮرﯾﺪ وﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ. ﺗﻮرﯾﺪ وﺗﺮﻛﯿ�ﺐ ﻏﻼﯾ�ﺎت ﺗﺪﻓﺌ�ﺔ ﺣﻤﺎﻣ�ﺎت اﻟﺴ�ﺒﺎﺣﺔ وﺳ�ﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﯿ�ﺎه اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ )ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ(.
 -ﺗﻮرﯾﺪ وﺗﺮﻛﯿﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزل وﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ.

اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ھﺎوس ﺟﺎس(
أﻋﻤ��ﺎل أﻧﺸ��ﺎء أﻧﺎﺑﯿ��ﺐ اﻟﻐ��ﺎز ذات اﻟﻀ��ﻐﻂ اﻟﻌ��ﺎﻟﻲ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
و ﻛ���ﺬﻟﻚ ﻣﺤﻄ���ﺎت ﺗﺨﻔ���ﯿﺾ اﻟﻀ���ﻐﻂ وإﺿ����ﺎﻓﺔ
اﻟﺮاﺋﺤ��ﺔ وﺷ��ﺒﻜﺎت اﻟﺒ��ﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠ��ﯿﻦ ذات اﻟﻀ��ﻐﻂ
اﻟﻤ������ﻨﺨﻔﺾ ﻟﻘﻄﺎﻋ������ﺎت اﻻﺳ������ﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺰﻟ������ﻲ
واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ ھﺎوس ﺟﺎز ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻋﺪد  150أﻟﻒ ﻋﻤﯿﻞ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺳﻨﻮﯾﺎ ّ ﻣﻨﺬ  2019و ﻟﻤﺪة  5ﺳﻨﻮات .وﻗﺪ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1.5ﻣﻠﯿﻮن ﻋﻤﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  22ﺳﻨﺔ.
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ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺮوق

ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ﺑﻜﺎﻓﺔ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ واﻟﺘﻘﻄﯿﻊ واﻟﻄﻲ واﻟﻠﺼﻖ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﯾﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ طﺎﻗﺘﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 50
أﻟﻒ طﻦ ﺳﻨﻮﯾًﺎ ،وھﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﻄﻮﯾﺔ
) (%50واﻟﻌﺒﻮات اﻟﻤﻐﻠﻔﺔ ) (%40واﻟﻜﺘﺐ ).(%10
وﺗﺴﺠﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻏﻠﺐ إﯾﺮاداﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻊ
اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ واﻷدوﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮرﻗﯿﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺪار

ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺪار ﻟﻠﻌﺒﻮات ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ أﻟﻮاح وﻋﺒﻮات اﻟﻜﺮﺗﻮن اﻟﻤﻤﻮج اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة
ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﻧﺔ وﻗﻮة اﻟﺘﺤﻤﻞ وﺧﻔﺔ اﻟﻮزن وﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ وﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻜﺮﺗﻮن اﻟﻤﻤﻮج ﺑﺠﻮدﺗﮫ وﺳﻼﻣﺘﮫ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮫ اﻟﺨﺎﻣﺔ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺸﺤﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ،ﻋﻠ ًﻤﺎ ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻏﺬﯾﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ  %50ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﯾﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ وﯾﻨﺪﺳﻮر

ﺷﺮﻛﺔ وﻧﺪﺳﻮر ھﻰ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ .ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم 2008
وﯾﻘﻊ ﻣﺼﻨﻌﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  10,000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
أھﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ:
اﻷﻛﻮاب اﻟﻮرﻗﯿﺔ
اﻟﻌﻠﺐ واﻟﻌﺒﻮات اﻟﻮرﻗﯿﺔ
اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
اﻟﻜﺮﺗﻮن اﻟﻤﻀﻠﻊ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ وﻗﺺ اﻟﻮرق
وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ  25,000طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺰارع دﯾﻨﺎ ش.م.م

ﺗﻌﺪ ﻣﺰارع دﯾﻨﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﺰرﻋﺔ إﻧﺘﺎج أﻟﺒﺎن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺼﺮي،
ﺿﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  7آﻻف ﻓﺪان .وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج
ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺘﻠﻚ أر ً
ﺣﻮاﻟﻲ  80أﻟﻒ طﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﯿﺐ اﻟﺨﺎم ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﻄﯿﻊ أﺑﻘﺎر ﯾﺘﺠﺎوز  15أﻟﻒ ﺑﻘﺮة ،ﻣﻨﮭﺎ  7آﻻف ﺑﻘﺮة ﺣﻼﺑﺔ.

ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ زﯾﺎدة إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻼف اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 120
أﻟﻒ طﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﺻﻌﻮدا ً ﻣﻦ  70أﻟﻒ طﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2016وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ  %70ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﺸﺮاء اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﯿﺔ أﺧﺮى.

ﺗﻌﻜﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪ ًﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﺑﮭﺪف زراﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1000ﻓﺪان ﻣﻦ اﻷﻋﻼف
اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺳﯿﻼج اﻟﺬرة.

64

ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮھﺎ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪي اﻟﻤﯿﺰان

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪي اﻟﻤﯿﺰان ﻋﺎم  ،1889وھﻲ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺠﻲ
اﻟﻄﺤﯿﻨﺔ واﻟﺤﻼوة اﻟﻄﺤﯿﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي .وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ،ﻧﺠﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺷﯿﺪي اﻟﻤﯿﺰان
ﻋﺒﺮ طﺮح ﺑﺎﻗﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺮﺑﻰ وﺻﻠﺼﻠﺔ اﻟﻄﻤﺎطﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﺮاق
أﺳﻮاق ﺗﺼﺪﯾﺮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪي اﻟﻤﯿﺰان ﻋﺎم 2015
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ )ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ(

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
إﻧﺘﺎج اﻟﺠﺒﻦ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻋﺎم 2015
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﯿﻞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ )إﻧﺠﻮي(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﯿﻞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ )إﻧﺠﻮي( ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﯿﺐ واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﯿﻞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ )إﻧﺠﻮي( ﻋﺎم 2016
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺠﯿﺰي اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺠﯿﺰي اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺰراﻋﯿﺔ.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺠﯿﺰي اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺎم 2016
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﯿﺪ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ اﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ و اھﻤﮭﺎ ﻣﺮﺷﺤﺎت اﻟﻐﺴﯿﻞ اﻟﻜﻠﻮى,
اﻟﮭﯿﺒﺎرﯾﻦ.
ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت و ﻣﺼﻨﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻔﺎﯾﺒﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت.
اﺳﺘﺤﻮذت اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ  %30ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺮاﻧﺪﻓﯿﻮ ﻓﻰ .2006

1,172

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺣﺘﻰ 2019
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ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎروس اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎروس اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻨﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﻘﻊ ﻣﻘﺮه اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة( ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
طﺮح ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ
ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎروس اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎم ،2006
وﺗﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺗﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺮوﯾﺞ
وﺗﻐﻄﯿﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب وإدارة اﻷﺻﻮل واﻟﺒﺤﻮث
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وأﻧﺸﻄﺔ أﻣﻨﺎء اﻟﺤﻔﻆ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎروس داﺋﻤﺎ ً ﺑﯿﻦ أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ
ﺷﺮﻛﺎت ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺼﺮي.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗم اﻟﺗﺧﺎرج ﻣن ﺷرﻛﺔ ﻓﺎروس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻋﺎم 2015
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان
ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮫ ﻋﺎم  2004ﺑﻐﺮض
ﺗﻨﺸﯿﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﯿﻦ
ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان.

وﯾﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي
ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد
واﻟﺸﺮﻛﺎت.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺎم 2014
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺘﺮول

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺘﺮول )ادﯾﺲ( ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻔﺮ وإﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز واﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.

ﺗﺆﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﻮد ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻔﺮ واﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺮﯾﺔ وﺑﺮﯾﺔ،
ﻛﻤﺎ أن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻧﺸﺎطﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺘﺮول
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ﺷﺮﻛﺔ داﯾﺲ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎھﺰة

ﻀﺎ ﺑﺘﺼﻨﯿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻼﻣﺘﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﺪ داﯾﺲ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎھﺰة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ وﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎھﺰة وﺗﻘﻮم أﯾ ً
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي .وﺗﺼﺪر اﻟﺸﺮﻛﺔ  %70ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ وﺻﻠﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ  60ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ داﯾﺲ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎھﺰة ﻋﺎم 2017
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ واﻹدارة

ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ واﻹدارة ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻹدارة
اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﺑﺈدارة  8ﻣﺼﺎﻧﻊ أﺳﻤﻨﺖ ﺗﺒﻠﻎ طﺎﻗﺘﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 13.5
ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي.
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻈﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ .وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺪورات اﻻﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ ﺣﻮل أﺣﺪث ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻷﺳﻤﻨﺖ.
ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﻤﺸﺮوع إﻧﺸﺎء أﻛﺒﺮ ﻣﺼﻨﻊ أﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ
ﺗﻌﺘﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎرھﺎ
ً
ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﯾﻒ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء وﺗﺮﻛﯿﺐ  6ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻋﻠ ًﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ
وﺑﺪء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻊ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ "أرﺳﻜﻮ"

ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻊ
واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
"أرﺳﻜﻮ" ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻻت
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.

ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻹدارة اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺘﺼﻨﯿﻊ وﺷﺮاء اﻟﻤﻌﺪات
وإدارة اﻟﻌﻘﻮد ،واﻹﻧﺸﺎءات ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﻨﻮع
ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ وﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺮوﻋﺎت
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﯿﺎه.

ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺷﺮﻛﺔ أرﺳﻜﻮ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة
واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ واﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻜﻨﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ وﺳﻤﻌﺘﮭﺎ
اﻟﻄﯿﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻵﻟﻲ

ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻵﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮرﯾﺪ وﺗﺮﻛﯿﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄﺳﻮاق أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وأوروﺑﺎ.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﻟﻲ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﮭﻨﺪﺳﺔ وﺗﺠﮭﯿﺰ وﺷﺮاء
اﻟﻤﻌﺪات وﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﻗﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت
ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻌﺎﻟﻲ.

ﺗﺤﻈﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ  23ﻋﺎ ًﻣﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﺒﺮى ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺳﻤﻨﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ،
وﻣﻨﮭﺎ ﺷﺮﻛﺎت LafargeHolcim, Cemex,
’… Heidelberg, Sinoma, FLS, TKIS, FCB,
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﯿﻚ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ  -أﺳﻨﺒﺮو

ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻨﺒﺮو ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
ﺗﺘﺨﺼﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻠﻮث واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻷﺗﺮﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻷﺳﻤﻨﺖ .وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺰوﯾﺪ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻣﻌﺪات اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺒﯿﺌﻲ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻗﯿﺎس ﻣﻌﺪل اﻧﺒﻌﺎث
اﻷﺗﺮﺑﺔ ودراﺳﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة دوﻟﯿًﺎ.
ﺗﺤﻈﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻣﺴﺘﻔﯿﺪًة ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺗﮭﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺒﯿﺌﻲ
وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻜﻮم ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻦ

أﺳﻜﻮم ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي وﺗﺘﻨﻮع
أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻜﺸﺎف وإﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﺎت
واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻮف اﻟﺼﺨﺮي اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻌﺰل
دورا إﯾﺠﺎﺑﯿًﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ
اﻟﺤﺮاري .وﺗﻠﻌﺐ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ً
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد.

ﺗﻘﻮم أﺳﻜﻮم ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﺑﺘﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر إﯾﺮاداﺗﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻠﺠﺒﺲ ورﻣﺎل اﻟﺴﯿﻠﯿﻜﺎ وﺣﺼﻰ اﻟﺒﻨﺎء وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎءات ،وذﻟﻚ ﺳﻌﯿًﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم إﻟﻰ
ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﻓﻘﻂ.

وﺗﻀﻢ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﻜﻮم
 ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻜﻮم ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﺎت واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت وﺷﺮﻛﺔ ﺟﻼس روك ،إذ ﺗﻘﻮمﻛﻠﺘﺎ اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ ﺑﺘﺼﺪﯾﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﮭﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﺗﺤﺼﻞ ﻛﻠﺘﺎھﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻹﯾﺮادات ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ .
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻚ

ﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻚ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﯿﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺤﻦ واﻟﻤﺴﺒﻮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ .وﺗﻘﻮم
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻚ ﺑﺘﺼﻨﯿﻊ ﻛﺮات اﻟﻄﺤﻦ واﻟﻤﺴﺒﻮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ .وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ
اﻟﻤﺴﺒﻮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ وأدوات اﻟﻄﺤﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻤﻨﺖ.

ﺗﻤﺜﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻹﯾﺮادات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﯿﺚ
ﺗﻔﻮق طﺎﻗﺘﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف أﻗﺮب ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي.
وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻊ ﻛﺒﺮى ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺳﻤﻨﺖ ،وﻣﻨﮭﺎ
ﺷﺮﻛﺎت Italcementi – Cemex - Lafarge -Holcim.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻟﻤﺴﺒﻮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎرات

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ
ﻟﻤﺴﺒﻮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎرات ﻋﺎم 2001
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮة ﻹﻧﺘﺎج
ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺒﻮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎرات ﻋﺎﻟﯿﺔً
اﻟﺠﻮدة.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻟﻤﺴﺒﻮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎرات ﻋﺎم 2014
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدن

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدن
ﻋﺎم  1979ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺒﻮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ وﺗﺘﺨﺼﺺ
ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ ﻣﺴﺒﻮﻛﺎت اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﺰھﺮ
وﺗﺼﻤﯿﻢ وﺻﺐ وﺗﺼﻨﯿﻊ ﻗﻄﻊ
اﻟﻐﯿﺎر اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺴﯿﺎرات.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدن ﻋﺎم 2014
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ﺷﺮﻛﺔ إزاﻛﻮ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻊ واﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت

ﺷﺮﻛﺔ إزاﻛﻮ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻊ واﻟﮭﻨﺪﺳﺔ
واﻟﻤﻘﺎوﻻت ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻤﺘﻠﻚ
ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ إزاﻛﻮ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻊ واﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت
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ﺷﺮﻛﺔ اﯾﻜﺎرو

•
•
•

ﺗﺿم ﺗوازن ﺗﺣت ﻣظﻠﺗﮭﺎ ً
ﻛﻼ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺗدوﯾر اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ » إﯾﻛﺎرو « و ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ » إﻧﺗﺎج «
ﺗﺄﺳﺳت "إﯾﻛﺎرو" ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1997ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر "إﯾﻛﺎرو" أﻛﺑر ﺷرﻛﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻣن ﺣﯾث ﺟﻣﻊ وﻧﻘل وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت
اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ.
ﺗﻘوم "إﯾﻛﺎرو" ﺑﺟﻣﻊ وﻧﻘل وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن  500.000طن ﺳﻧوﯾﺎ ً ﻣن اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر.
ﺗﻘوم "إﯾﻛﺎرو" ﺑﺈﻧﺗﺎج وﺗورﯾد ﺣواﻟﻲ  350اﻟف طن ﺳﻧوﯾﺎ ﻣن اﻟوﻗود اﻟﺻﻠب اﻟﺑدﯾل  BDF &RDFﻟﻛﺑرى ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻷﺳﻣﻧت.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺘﺎج

ﺗﺄﺳﺴﺖ "إﻧﺘﺎج" ﻓﻲ ﻋﺎم  ، 1995ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ "إﻧﺘﺎج" أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ واﻧﺸﺎء وﺗﺼﻨﯿﻊ وﺗﻮرﯾﺪ وﺗﺮﻛﯿﺐ ﻧﻈﻢ وﻣﻌﺪات
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﺮز واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ.
ﻗﺎﻣﺖ "إﻧﺘﺎج" ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺣﻮاﻟﻲ  85ﻣﺸﺮوع ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﺜﻞ :اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة –
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ – ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن – ﻟﯿﺒﯿﺎ – اﻟﺴﻮدان – ﺳﻮرﯾﺎ – ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ  -ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ – ﻗﺒﺮص.
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دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ

دار اﻟﺸﺮوق ھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أھﻢ دور اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻂ اﺳﻤﮭﺎ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻹﺑﺪاع واﻟﺠﻮدة واﻹﺗﻘﺎن واﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎب وآﻟﯿﺎت ﺗﺴﻮﯾﻘﮫ ﻋﺒﺮ
اﻟﺴﻨﻮات .وھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ وﺗﻨﺸﺮ وﺗﻮزع اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﮫ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺐ
واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ وإﺻﺪار اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﻲ واﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﻲ واﻟﺮﻗﻤﻲ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﺮوق ھﻲ اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺑﺮز ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .وھﻲ ﻧﺎﺷﺮ ﻋﺎم ﻟﻠﻜﺘﺐ
اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺴﯿﺮ واﻟﻤﺬﻛﺮات وﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﯿﺮ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺼﻮرة وﻛﺘﺐ اﻷطﻔﺎل.
وھﻲ دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺬي ﺗﻀﻢ ﻗﺎﺋﻤﺘﮫ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎب وﻛﺒﺎر اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﯿﻦ .وﺗﻔﺨﺮ دار اﻟﺸﺮوق ﺑﺄﻧﮭﺎ دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﻟﺸﺨﺼﯿﺘﯿﻦ
ﻋﺮﺑﯿﺘﯿﻦ ﻓﺎزﺗﺎ ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ وھﻤﺎ ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ )ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻵداب  ،(1988وأﺣﻤﺪ زوﯾﻞ )ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء  .(1999ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ دار اﻟﺸﺮوق ﺣﻘﻮق
ﻧﺸﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻛﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ واﻷدﺑﺎء ﻣﺜﻞ :ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﺤﻜﯿﻢ وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﯿﻦ ھﯿﻜﻞ وﺑﮭﺎء طﺎھﺮ ورﺿﻮى ﻋﺎﺷﻮر وﯾﻮﺳﻒ زﯾﺪان وﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻤﺴﯿﺮي
وزﻛﻲ ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻤﻮد.
وﺗﻘﺪﯾﺮا ﻹﺳﮭﺎﻣﺎﺗﮭﺎ،
وﺧﻼل ﻣﺴﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب ،داﺋ ًﻤﺎ ،ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮوق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  22ﺟﺎﺋﺰة دوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎ ًﻣﺎ اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺘﻮﯾ ًﺠﺎ
ً
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟﺘﻜﺮﯾﻤﺎت،
ﻲ ﻣﻦ رواﻓﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.
ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻺﺳﮭﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺮ ،واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﺑﺪاع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺮاﻓﺪ أﺳﺎﺳ ّ
ﺗﻨﺸﺮ دار اﻟﺸﺮوق إﺻﺪاراﺗﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﻛﺒﺮﯾﺎت ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم دار اﻟﺸﺮوق ﺑﻨﺸﺮ
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺷﺮاﻛﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻛﺒﺮى اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ أﻣﺎزون ﻛﯿﻨﺪل وﺟﻮﺟﻞ ﺑﻼي ﺑﻮﻛﺲ ،وﻧﺸﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺼﻮﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺼﺘﯿﻦ
اﻟﺸﮭﯿﺮﺗﯿﻦ "ﺳﺘﻮري ﺗﻞ" و"إﻗﺮأ ﻟﻲ".
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ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق

ﻋﺎ ﻣﻦ دار اﻟﺸﺮوق ﺑﺄن اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﺸﺮ ھﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻓﻘﺪ وﺳﻌﺖ ﺷﺒﻜﺔ وﻛﻼﺋﮭﺎ وﻣﻮزﻋﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻜﺘﺒﺎﺗﮭﺎ
واﻗﺘﻨﺎ ً
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ھﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺳﻜﺎن ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻧﺪوات وﺟﻠﺴﺎت ﻗﺮاءة ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ
أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺜﻘﯿﻘﯿﺔ وﻓﻨﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل .وﻗﺪ وﺻﻞ ﻋﺪد ﻓﺮوع ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﺸﺮوق إﻟﻰ  7ﻓﺮوع ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة واﻟﺠﯿﺰة ،ﻟﻨﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ أﻛﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻘﺮاء
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .وﺗﺘﯿﺢ ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﺸﺮوق ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻘﺎرئ ،ﻣﻤﺎ أدى ﻟﺘﺰاﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪة ّ
واﻛﺘﺴﺎب اﺣﺘﺮاﻣﮭﻢ .وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮوق ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ھﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺘﻐﻄﻲ ﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮى ﺑﻤﺼﺮ.

ﻣوﻗﻊ ﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﺷروق – أﻛﺑر ﻣوﻗﻊ ﻣﺻري ﻟﺷراء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أوﻧﻼﯾن

ﺑﻌض ﻓروع ﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﺷروق  -ﻣﺻر
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دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ

ﺗﺄﺳﺴﺖ "اﻟﺸﺮوق ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ" ﻋﺎم  ،2006وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ .واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
اﻟﺸﺮوق ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺪ إﻧﺘﺎج ﻛﺘﺒﮫ ﻓﻲ ﺻﻮرة دراﻣﯿﺔ ﺳﻮاء ﻟﻠﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮن أو اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻺﻧﺘﺎج
اﻟﺪراﻣﻲ ،واﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ أﻋﻤﺎﻻ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻋﺎﯾﺰة أﺗﺠﻮز" ) (2010وﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻓﯿﺮﺗﯿﺠﻮ" ) (2012وﻓﯿﻠﻢ "اﻟﻔﯿﻞ اﻷزرق" ) (2014وﻣﺴﻠﺴﻞ
"أﻓﺮاح اﻟﻘﺒﺔ" ) ،(2016ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺣﻜﺎﯾﺎت ﺑﻨﺎت  -ج  (2012) "1وﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺷﺮﺑﺎت ﻟﻮز" ) (2012وﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺑﺪون ذﻛﺮ
أﺳﻤﺎء" ) (2013وﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ" ) (2014وﻣﺴﻠﺴﻞ "اﻟﺴﺒﻊ وﺻﺎﯾﺎ" ) (2014وﻣﺴﻠﺴﻞ "رﻣﻀﺎن ﻛﺮﯾﻢ" ).(2017

ﻣﺴﻠﺴﻞ أﻓﺮاح اﻟﻘﺒﺔ )(2016

ﻓﯿﻠﻢ اﻟﻔﯿﻞ اﻷزرق )(2014

ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺴﺒﻊ وﺻﺎﯾﺎ )(2014
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ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻤﺎل

ﺑﻮاﺑﺔ "اﻟﻤﺎل"ھﻲ ﻣﻨﺼﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺮﯾﺪة ﯾﻮﻣﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 130ﺑﯿﻦ ﺻﺤﻔﯿﯿﻦ ،وﻣﻄﻮرﯾﻦ ،وﻣﺼﻤﻤﯿﻦ ،وﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﺼﻮري
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ وﻓﯿﺪﯾﻮ ،وﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﻣﻮﻧﺘﺎج ،وذﻟﻚ طﻮال اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﯿﻮم.
وﯾﺘﺠﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ "اﻟﻤﺎل" ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ  200ﻣﻮظﻒ ،وذﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻷطﻘﻢ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺤﺮﯾﺮﯾﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة ،وأﻗﺴﺎم وإدارات اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
وﻋﻤﻞ ﺑﺠﺮﯾﺪة "اﻟﻤﺎل" ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2002أﻛﺜﺮﻣﻦ  500ﺻﺤﻔﻲ ،ﯾﺤﺘﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ اﻵن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ وﺧﺎرﺟﮭﺎ.
ﻓﻲ ﻋﺎم  2012ﺳﺎھﻤﺖ "اﻟﻤﺎل" ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﺎل ﻣﺼﺮ" ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة "أون ﺗﻲ ﻓﻲ" ﺑﺼﻔﺔ
أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ،واﻟﺬي ﺗﻮﻗﻒ ﻷﺳﺒﺎب إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﮫ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺠﺮﯾﺪة "اﻟﻤﺎل".
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ﺳﻠﺴﺔ ﻣﻜﺘﺒﺎت دﯾﻮان

ﻣﻜﺘﺒﺔ دﯾﻮان ،واﻟﺘﻲ ﺑﺮزت ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻛﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ
ﻋﺎ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2002وﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺎﻟﯿًﺎ  13ﻓﺮ ً
أﻧﺤﺎء اﻟﻘﺎھﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،وﺗﻮاﺻﻞ ﺳﻌﯿﮭﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻋﺒﺮ إﺑﺮام
ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺘّﺎب واﻟﻨﺎﺷﺮﯾﻦ واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ .وﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻜﺘﺒﺔ دﯾﻮان ﻛﺬﻟﻚ
ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻟﺨﻤﺲ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ،وﺣﻘﻮق ﺗﻮزﯾﻊ
اﻹﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺖ  -راﻟﻲ إﻧﯿﺮﺟﻲ

ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2007ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻌﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ،ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺖ – راﻟﻲ،
وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺘﺮول وﻟﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﻛﻨﺪا وﻣﺼﺮ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺻﻔﻘﺔ اﻹﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ  %100ﻣﻦ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺔ راﻟﻲ اﻧﺮﺟﻲ اﻟﻜﻨﺪﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ  868ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.

ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ  ،ﻧﺠﺤﺖ  NOPCﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ
ﻓﺮﯾﻖ اﻹدارة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل:
• ﺑﻨﺎء ﻓﺮﯾﻖ إدارة أﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮي
• زﯾﺎدة اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف
• ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺒﺴﯿﻂ آﻟﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎب
• ﺿﻤﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺘﺎج )(PSA
• إﺿﺎﻓﺔ ﺧﺰاﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻘﺪ
ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗم اﻟﺗﺧﺎرج ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺖ  -راﻟﻲ إﻧﯿﺮﺟﻲ
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق

ﻓﻲ ﻋﺎم  2008ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺑﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ 210
أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ ﺷﺮق ﺑﻮرﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﻗﻨﺎة
اﻟﺴﻮﯾﺲ ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺒﺘﺮول وأﺻﺒﺤﺖ أﺣﺪ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ

اﻧﻔﺼﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ
 2009وأﺻﺒﺤﺖ ﻛﯿﺎﻧﺎ َ ﻣﺴﺘﻘﻼ!
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮدرن ﻟﻠﻌﺰل

ﯾرﺟ���ﻊ ﺗﺄﺳ���ﯾس ﺷ���رﻛﺔ اﻟﻌ���زل اﻟﻣ���ﺎﺋﻲ
اﻟﺣدﯾﺛ��ﺔ إﻟ��ﻰ ﻋ��ﺎم  .1953وﺗﻌﻣ��ل ﻓ��ﻲ
ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋ�ﺔ واﺳ�ﻌﺔ ﻣ�ن اﻟﻣﻧﺗﺟ�ﺎت
ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻘط�ﺎع اﻟﺑﻧ�ﺎء ،وﺗﺷ�ﻣل ﺗﻠ�ك
اﻟﻣﻧﺗﺟ��ﺎت ﻣﺟﻣوﻋ��ﺔ واﺳ��ﻌﺔ ﻣ��ن أﻏﺷ��ﯾﺔ
اﻟﻌ��زل اﻟﻣ��ﺎﺋﻲ ذاﺗﯾ��ﺔ اﻟﻠﺻ��ﻖ اﻟﺗ��ﻲ ﯾ��ﺗم
ﺗطﺑﯾﻘﮭ��ﺎ ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺷ��ﻌﻠﺔ وأﻟ��واح اﻟﺣﻣﺎﯾ��ﺔ
ذاﺗﯾﺔ اﻟﻠﺻﻖ.

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺰل اﻟﻤﺎﺋﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﺎم 2016
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ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮھﺎ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﯾﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ

ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم  1996وﻗﺎﻣ�ﺖ ﺑﺎﻻﺳ�ﺘﺤﻮاذ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻌﻼﻣ�ﺔ
اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﯿﺔ ) (Trianonﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم.
اﺳ��ﺘﺤﻮذت اﻟﻘﻠﻌ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ  %50ﻋ��ﻦ طﺮﯾ��ﻖ ﺻ��ﻨﺪوق ﺟﺮاﻧ��ﺪﻓﯿﻮ ﻓ��ﻲ
 2007وﺑﻠﻐﺖ ﻓﺮوع اﻟﺸﺮﻛﺔ  8ﻓﺮوع ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ

ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺗﺮﯾﺎﻧﻮن ﻋﺎم 2016
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ﺷرﻛﺎت ﻣن ﺗﺄﺳﯾس رﺋﯾس ﻣﺟﻠس
إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ د .اﺣﻣد ھﯾﻛل

ﺸر�ﺎت ﻤن ﺘﺄﺴ�س رﺌ�س ﻤجﻠس إدارة ﺸر�ﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ د .اﺤمد ه�كﻞ  6 -ﺸر�ﺎت
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﯿﺮﻣﯿﺲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.م
راﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻨﻮن
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﯿﺘﻲ ﺟﺎس
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
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ﻨبذة ﻋن ﺸر�ﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻼﺴتشﺎرات اﻟمﺎﻟ�ﺔ
ﻧﺠﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )"اﻟﻘﻠﻌﺔ"( ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ ﻋﺎم  2004ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺮص اﻟﻘﻠﻌﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ
ذات اﻟﻤﺮدود اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ.

ﺗﻤﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﯿﺴﺘﻲ واﻷﻏﺬﯾﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ،واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،وزراﻋﺔ وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻵﻣﻨﺔ ،وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻜﻔﺎءة اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.

ﺗﻘﻮم اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  17أﻟﻒ ﻣﻮظﻒ وﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻷﺳﻤﻨﺖ وﻣﻮاد
اﻟﺒﻨﺎء و ادارة
ﻣﻨﺸﺄت اﻻﺳﻤﻨﺖ

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻠﻮﺟﯿﺴﺘﻲ

اﻟﺰراﻋﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻷﻏﺬﯾﺔ

اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ

اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ

ﺗﺪوﯾﺮ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ

د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳس اﻟﻣﺷﺎرك ھﺷﺎم اﻟﺧﺎزﻧدار
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ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ د .اﺣﻤﺪ ھﯿﻜﻞ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﯿﺮﻣﯿﺲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.م

ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﯿﺮﻣﯿﺲ ﺑﺘﻮاﺟﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ  11دوﻟﺔ ﻋﺒﺮ أرﺑﻌﺔ ﻗﺎرات ،ﺣﯿﺚ ﻧﺸﺄت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي وﺗﻮﺳﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ
ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ.
ﺗﻨﻔﺮد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻔﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺘﺮف ﯾﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2900ﻣﻮظﻒ.
ﺼﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﻗﺔ ﻓﺮﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،ﺗﺘﻨﻮع ﺑﯿﻦ
ﺗﺘﺨ ّ
اﻟﺘﺮوﯾﺞ وﺗﻐﻄﯿﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب وإدارة اﻷﺻﻮل واﻟﻮﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﺤﻮث
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ .وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈطﻼق ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﯿﺮﻣﯿﺲ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﯿﺮﻣﯿﺲ ﻟﻠﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ.
ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﻤﻮر ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﯿﺮﻣﯿﺲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ إن ھﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أدت اﻟﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ و اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﺧﺘﯿﺎر
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ .وﺟﻮد ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻗﯿﺎدﯾﺔ ذﻛﯿﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ھﯿﻜﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ.
د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ د .ﻣﺣﻣد ﺗﯾﻣور
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ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ د .اﺣﻤﺪ ھﯿﻜﻞ

راﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

راﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﺪﯾﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ً
أﻋﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ﺗﺰاول راﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻌﮭﯿﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺬﻛﯿﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ واﻷﻏﺬﯾﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وإﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻹﺣﺪى
ﻋﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﺗﺤﻘﻖ
ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺰاول أﻧﻮا ً
ﻧﺠﺎ ًﺣﺎ ﻣﻠﺤﻮ ً
ظﺎ.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮظﯿﻒ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  15،000ﻣﻮظﻒ ﯾﻠﺒﻮن
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻓﺮوع
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ودوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
وﺑﻮﻟﻨﺪا وﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ وﺗﻨﺰاﻧﯿﺎ.
د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﮭﻧدس ﻣدﺣت ﺧﻠﯾل
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ﺸر�ﺎت ﻤن ﺘﺄﺴ�س رﺌ�س ﻤجﻠس إدارة ﺸر�ﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ د .اﺤمد ه�كﻞ

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻨﻮن

ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
وﺑﺪأت ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت ﺣﺘﻰ ﻏﺪت أﻛﺒﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ
واﻷﻓﻼم.

ﺗﻤﻠﻜﺖ ﻓﻨﻮن ﻣﻜﺘﺒﺔ أﻓﻼم ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  2000ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﻓﻼم اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺪﯾﻢ إﻟﻰ
أﺣﺪث اﻷﻓﻼم اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺔ.

أﻧﺘﺠﺖ ﻓﻨﻮن  24ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻓﺮﯾﻜﺎﻧﻮ
 ،ﻓﯿﻠﻢ ﺛﻘﺎﻓﻲ ،اﺳﺮار اﻟﺒﻨﺎت  .-،-،ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﺗﻤﻠﻜﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﺟﺎ ﻓﻨﯿﺎ ﻋﻈﯿﻤﺎ ﻣﻦ
ﺿﻤﻨﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻏﻨﺘﮫ ﺳﯿﺪة اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ ام ﻛﻠﺜﻮم و
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب.

د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﺧرﯾن
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ﺸر�ﺎت ﻤن ﺘﺄﺴ�س رﺌ�س ﻤجﻠس إدارة ﺸر�ﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ د .اﺤمد ه�كﻞ

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﯿﺘﻲ ﺟﺎس

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﯿﺘﻲ ﺟﺎس ھﻲ أول ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺎص ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
اﻟﻐﺎز ﻟﻠﻤﻨﺎزل

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  ۱۹۹۸ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ
أﺑﻮﺑﻜﺮ و اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ھﯿﻜﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ إﯾﻨﻲ وآﺧﺮﯾﻦ .وﻗﺪ
ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة ﻗﺎطﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻤﺎ أدي إﻟﻰ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻐﺎز ﻟﻠﻤﻨﺎزل ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﺗﻮﺻﻞ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻋﻤﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﺘﻰ
 ۱۹۹۷؛ اﻟﻰ  ۱۰ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻨﺰل و  ۱٤ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ اﻟﯿﻮم.

وﻋﻠﻲ ﻣﺪي  ۲۲ﻋﺎم ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻣﺪاد اﻟﻐﺎز ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﻮﯾﺲ
و اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺣﻤﺮ ﺑﺄﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.
د .أﺣﻣد ھﯾﻛل *ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﮭﻧدس ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺑو ﺑﻛر
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ﺸر�ﺎت ﻤن ﺘﺄﺴ�س رﺌ�س ﻤجﻠس إدارة ﺸر�ﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ د .اﺤمد ه�كﻞ

اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ د .أﺣﻤﺪ ھﯿﻜﻞ و إﺑﺮاھﯿﻢ وﺷﺮﯾﻒ اﻟﻤﻌﻠﻢ .أﻧﺘﺠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ  192ﺣﻠﻘﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﯿﻦ ھﯿﻜﻞ ،ﺳﺠﻞ ﻓﯿﮭﺎ أﺣﺪاث ﻋﺎﺻﺮھﺎ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ  1940اﻟﻰ 1971
ووﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﻗﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻟﻤﺼﺮ .وﻗﺪ أذﯾﻌﺖ ھﺬه اﻟﺤﻠﻘﺎت ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2005إﻟﻰ  .2010وﻓﻘًﺎ ﻟﺤﻘﻮق ﺑﺚ ھﺬه اﻟﺤﻠﻘﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  14ﺣﻠﻘﺔ
أﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﺬع ،وھﻲ ﺣﻘﻮق ﺣﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ.
د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ دار اﻟﺷروق
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ﻣﻠﺣﻘﺎت

ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻰ ﺻﻧدوق ﺗﺣﯾﺎ ﻣﺻر – ﺑروﺗﻛول اﻟﺗﻌﺎون رﻗم 1
ﺑﺮوﺗﻜﻮل اﻟﺘﻌﺎون رﻗﻢ 1
وادي اﻟﻧﯾل ﻟﻠﻐﺎز2.50 ,

ﺳﯾﺗﻲ ﺟﺎس3.50 ,

اﻟرﺷﯾدي اﻟﻣﯾزان0.75 ,
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اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ,
9.00

اﺳﯾك اﻟﻣﻧﯾﺎ ﻟﻼﺳﻣﻧت3.00 ,
دﯾﻧﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟزراﻋﯾﺔ3.00 ,

ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي

ﺳﺳﯾﻣﯾﺗﺎر ﻻﻧﺗﺎج اﻟزﯾت اﻟﻣﺣدود3.00 ,
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر2.00 ,
طﺎﻗﺔ ﻟﺗﺳوﯾﻖ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ4.00 ,
ﺟﻠوﺑﺎل ﻟﻠطﺎﻗﺔ0.25 ,

رﯾﺑﻛو ﻟﻠﻐﺎز3.88 ,

اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ ﻟﻠﮭﻧدﺳﺔ  -اﺳﯾك0.50 ,
اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣﺳﺎﺑك0.90 ,

اﺳﻣﻧت ﻣﺻر  -ﻗﻧﺎ,
5.00

اﺳﯾك ﻟﻠﺗﻌدﯾن اﺳﻛوم2.00 ,
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻻدارة اﻟﻣواﻧﻲ اﻟﻧﮭرﯾﺔ1.00 ,

اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛرﯾر51.98 ,

ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﯿﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﺒﻠﻎ
 100ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﺔ ﻣﺼﺮي ﺣﺘﻰ ﻣﺎرس
 2018ﺗﺤﺖ ﺑﺮوﺗﻜﻮل اﻟﺘﻌﺎون رﻗﻢ 1
وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻲ ﺑﺮوﺗﻜﻮل اﻟﺘﻌﺎون رﻗﻢ
 2ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ.

اﻟﺷروق اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف1.25 ,
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ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻰ ﺻﻧدوق ﺗﺣﯾﺎ ﻣﺻر – ﺒروﺘكول اﻟتﻌﺎون رﻗم 2
ﺑﺮوﺗﻜﻮل اﻟﺘﻌﺎون رﻗﻢ 2

200
ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي
ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  ،2018ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﺮوﺗﻜﻮل ﺗﻌﺎون
ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﯿﺎ ﻣﺼﺮ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ واﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﺔ
ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﺪﻋﻢ ورﻋﺎﯾﺔ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﻌﻤﻰ
)ﻧﻮر اﻟﺤﯿﺎة( ﺑﻤﺒﻠﻎ  200ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﺔ ﻣﺼﺮي ﺗﺪﻓﻊ
ﻋﻠﻰ  4دﻓﻌﺎت ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﯿﮫ .وﻗﺪ ﺗﻢ دﻓﻊ دﻓﻌﺘﯿﻦ ﺑﺎﺟﻤﺎﻟﻲ  55ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﻋﻦ
ﻋﺎﻣﻲ  2018و.2019
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ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻹﺳﮭﺎﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻧﺠﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻟﻰ أﺑﺮز اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﯿﻤﺖ ﺑﻈﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 82
57
ﺷﺮﻛﺔ

ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻢ ﺷﺮاﺋﮭﺎ
وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻘﻠﻌﺔ

ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ

ﺷﺮﻛﺎت أﺳﺴﮭﺎ رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ
د .أﺣﻤﺪ ھﯿﻜﻞ

ﺧﻠﻖ أﻛﺜﺮ

17,453
ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ
واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ

40,000+
ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ

43
ﻣﻦ  40أﻟﻒ
ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ

اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻼﻧﺗﺎج اﻟﻔﻧﻲ

ﺷﺮﻛﺎت أﻧﺸﺄﺗﮭﺎ اﻟﻘﻠﻌﺔ

39
ﺷﺮﻛﺎت طﻮرﺗﮭﺎ اﻟﻘﻠﻌﺔ

*ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ راﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ :د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﮭﻧدس ﻣدﺣت ﺧﻠﯾل
*ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﯾرﻣﯾس  :د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ د .ﻣﺣﻣد ﺗﯾﻣور
*ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ ﻓﻧون  :د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﺧرﯾن
*ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ  :د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳس اﻟﻣﺷﺎرك ھﺷﺎم اﻟﺧﺎزﻧدار

*ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ ﺳﯾﺗﻲ ﺟﺎس  :د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﮭﻧدس ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺑو ﺑﻛر
*ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻼﻧﺗﺎج اﻟﻔﻧﻲ  :د .أﺣﻣد ھﯾﻛل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ دار اﻟﺷروق
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ُﻛﺗ َ ِﯾّب ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ

نشارك في إعداد الجيل الجديد من

قادة المستقبل

qalaascholarships.org

ملموسا
تجسيدا
“تمثل مؤسسة القلعة للمنح الدراسية
ً
ً
إليماننا الراسخ بأهمية المساهمة في االرتقاء بالمنظومة
التعليمية وكذلك اإلمكانات والطاقات التي يحظى
بها الشباب المصري .ومن ثم نعتز بالدور الذي تقوم به
عاما في تشجيع الشباب وتزويدهم
المؤسسة منذ ً 13
بفرص التعليم المتميز ،باعتباره السبيل األفضل نحو تحقيق
الرخاء واالستقرار لألجيال القادمة”.
الدكتور  /نبيل العربي

رئيس مجلس األمناء
مؤسسة القلعة للمنح الدراسية

مجلس األمناء
يضم مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية نخبة من أصحاب الخبرات
والكفاءات ،ويتولى إدارة المؤسسة مدير تنفيذي متفرغ.

الدكتور  /نبيل العربي (رئيس مجلس األمناء)،

الأمني العام ال�سابق جلامعة الدول العربية

السيدة  /ليلى بدوي (نائب رئيس مجلس األمناء)،

اأ�ستاذ �سابق لعلوم احلا�سب الآيل باجلامعة الأمريكية بالقاهرة وع�سو
جمل�س اإدارة جمعية الرعاية املتكاملة
السفير  /حسين الخازندار (األمين العام)،

م�ساعد وزير اخلارجية الأ�سبق

السيدة  /ماريان غالي (أمين الصندوق)،

رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب ل�سركة �سفنك�س لإدارة ال�ستثمار
املبا�سر
السيد  /محمد علي الحمامصي،

املدير العام ال�سابق ل�سركة اآي بي اأم م�سر ،والرئي�س التنفيذي ال�سابق
ل�سركة فودافون م�سر
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السيد  /مروان حماض،

الرئي�س التنفيذي ل�سركة لوجيك�س
السيد  /محمد حفظي،

موؤلف ومنتج �سينمائي

الدكتورة  /هالة السعيد،

وزيرة التخطيط واملتابعة والإ�سالح الإداري
الدكتور  /هاني سري الدين،

موؤ�س�س ورئي�س جمل�س اإدارة مكتب �سري الدين و�سركاه للمحاماة
واخلدمات القانونية
املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية:

السيدة  /ياسمين الضرغامي

الدراسية | | 3
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القلعةللمنح
مؤسسةالقلعة
مؤسسة

تزويد الشباب المصري بفرص التعليم الجذابة
تقوم مؤسسة القلعة للمنح الدراسية بتوفير حوالي  15منحة دراسية سنويًا للطلبة
المتميزين من الكوادر المصرية الواعدة من أجل استكمال دراستهم األكاديمية بالخارج
في أبرز وأعرق الجامعات األوروبية واألمريكية ،وذلك في إطار إيمان المؤسسة بأن تزويد
األجيال القادمة بمتطلبات العصر سيؤهلهم لتحقيق نقلة جذرية بمسيرة التنمية
الوطنية على المستوى االقتصادي واالجتماعي.

يمثل الطلبة الحاصلين على برنامج المنح الدراسية شريحة
واسعة من المجتمع المصري

دمياط
ال�سكندرية

الدقهلية

وقد ن�ساأت موؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية عام  2007يف �سوء حر�س
�سركة القلعة على امل�ساهمة امل�ستدامة يف دعم وتطوير املنظومة
التعليمية وتنمية راأ�س املال الب�سري يف م�سر واملنطقة ،حيث تقوم
�سركة القلعة بتمويل اأن�سطة املوؤ�س�سة من خالل عائدات الوقف الدائم
التي خ�س�ستها .وقد اأ�سبحت موؤ�س�سة القلعة اأكرب برنامج للمنح
الدرا�سية املدعومة من القطاع اخلا�س يف م�سر ،حيث قامت بتوفري

 184منحة درا�سية حتى الآن للراغبني يف احل�سول على درجات
املاج�ستري والدكتوراه مبختلف التخ�س�سات من اأبرز املعاهد
واجلامعات الدولية .وبالإ�سافة اإىل ذلك قامت �سركة طاقة عربية
وال�سركة امل�سرية للتكرير التابعتان للقلعة يف قطاع الطاقة بتقدمي
الدورة ال�سنوية الثانية من املنح الدرا�سية خالل عام  2018لتزويد
الطلبة امل�سريني بفر�س التعليم يف اخلارج.

195

69

الغربية

الإ�سماعيلية

املنوفية

ال�سوي�س

القليوبية
القاهرة

اجليزه

الفيوم

بني �سويف
املنيا

منحة درا�سية مت تقدميها

جامعةدولية

“متثل موؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية امتدادًا لإمياننا باأهمية الدور الذي يجب اأن يقوم به القطاع اخلا�س يف اإحداث
عاما� ،سع ًيا
تغيري اإيجابي باملجتمع املحلي ،حيث قامت املوؤ�س�سة بال�ستثمار يف تطوير الطلبة املوهوبني على مدار ً 13
لتحقيق التقدم املن�سود وامل�ساهمة يف دفع عجلة التنمية القت�سادية بالبالد”.
أحمد هيكل ،مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة
هشام الخازندار ،الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة
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اأ�سيوط

اأ�سوان

%54
ذكور

 15محافظة
مصرية

%46
اإناث
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برنامج المنح الدراسية يغطي  13دولة حول العالم

فرصة الدراسة بأعرق وأبرز الجامعات والمعاهد العلمية والدولية
الجامعات

أوروبا

جامعة ستانفورد

جامعة هارفارد

جامعة أكسفورد

جامعة كامبريدج

جامعة كولومبيا

كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا

جامعة بنسلفانيا

جامعة ديوك

كلية لندن اإلمبراطورية

جامعة كورنيل

جامعة جونز هوبكنز

جامعة نيويورك

الواليات
المتحدة

مصر

كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

جامعة تافتس

معهد الدراسات السياسية بباريس

كليةالدراساتالشرقيةواإلفريقيةبجامعةلندن

عدد الخريجين من كل دولة
المملكة المتحدة

الواليات المتحدة

46

109

هولندا

سويسرا

ألمانيا

السويد

7

5

5

5

أسبانيا

فرنسا

إيطاليا

فنلندا

بلجيكا

جمهورية التشيك

النرويج

3

3

2

1

1

1

1
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جامعة برمنجهام

جامعة لندن للفنون

املعهد امللكي للتكنولوجيا

جامعة إنسياد

جامعة شيفيلد

جامعةنوتنجهام
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تغطي المنح الدراسية العديد من التخصصات المختلفة
التخصصات
إدارة األعمال واإلدارة
المالية

الطب الجزيئي

صناعة األفالم

الهندسة الوراثية

القانون

علم الوراثة

الدراسات البيئية

علم اآلثار

علوم الكمبيوتر

السالمة الغذائية

أنظمة الطاقة المتجددة

الهندسة المعمارية

ريادة األعمال

علم االقتصاد

التعليم

علم فيزياء األرض

التمويل التنموي

الهندسة الكهربائية

الصحة العامة

السياسة االقتصادية

أبحاث السرطان

حفظ التراث

األنظمة الصناعية

هندسة البترول

الزراعة

التخطيط العمراني

الهندسة النووية

الرياضيات التطبيقية

العلوم السياسية

علوم البصريات و
الضوئيات

الصحافة الرقمية

علوم الحيوان

الجراحة الروبوتية وجراحة المناظير
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إدارة المتاحف والمعارض الفنية

شرط الحصول على المنح الدراسية:
التعهد بالعودة للعمل في مصر
يمثل الحاصلون على منحة المؤسسة مجموعة من أفضل الكوادر الشابة ممن
سيساهمون في تطوير البالد ودعمها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجهها .وقد
التزاما بتعهداتهم بالعودة إلى الوطن
عاد الحاصلون على منحة المؤسسة إلى مصر
ً
والعمل على رفعته وتقدمه ،حيث نجحوا في تحقيق إنجازات ملموسة بمختلف المجاالت
والتخصصات من تكنولوجيا النانو والسياسات العامة إلى حفظ اآلثار والتنمية السياسية.

ريم بدير  -الحاصلة على منحة
مؤسسة القلعة للدراسة بجامعة
أكسفورد في عام  – 2010تفحص إحدى
الحاالت باستخدام األشعة السينية في
المعهد القومي لألورام
الدراسية | | 9
للمنحالدراسية
القلعةللمنح
مؤسسةالقلعة
مؤسسة

نماذج لرواد األعمال من أبناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية
نجح الحاصلون على منحة المؤسسة في التحول إلى أبرز الرواد والكوادر ممن
يشاركون في تنفيذ المشروعات اإلبداعية وإطالق المبادرات الثقافية التي ستعيد
تشكيل مفهوم ريادة األعمال في مصر.
هشام وهبي

أحمد حسين عزت

شهادة الماجستير في إدارة األعمال ،كلية وارتون ()2008/2007

شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية ،كلية لندن للهندسة
المعمارية ،لندن ()2010/2009

كان احل�سول على ماج�ستري اإدارة الأعمال يف ريادة الأعمال والإدارة ال�سرتاتيجية من
كلية وارتون مبثابة نقطة حتول جوهرية يف حياتي؛ حيث �ساهم يف تزويدي بالأدوات
الفكرية التي اأحتاج اإليها كي اأ�سبح اأحد رواد الأعمال واخلرباء ال�سرتاتيجيني مبجال
التكنولوجيا .ويف عام � ،2011ساركت يف تاأ�سي�س �سركة « ،»Innoventuresوهي
واحدة من �سمن ثالث �سركات نامية مبجال راأ�س املال املخاطر يف م�سر .وتقوم ال�سركة
بتقدمي خدمات التمويل والتدريب والدعم الإداري والتوجيهات الإر�سادية لل�سركات
املبتدئة ،عرب العتماد على �سبكة قوية ت�سم اأكرث من  200خبري يف هذا املجال .كما اأن
ال�سركة م�سئولة عن اإدارة �سركة « »Ideaspaceوالتي تتيح لرواد الأعمال واملطورين
والفنانني امل�ساركة يف خمتلف القطاعات ال�سناعية والتعرف على املمار�سات البتكارية
اجلديدة .وتخطط ال�سركة لإطالق اأول �سندوق راأ�س مال خماطر خالل عام  2016مع
تنمية قاعدة العمالء اإىل � 100سركة مبتدئة خالل الثالث �سنوات القادمة.
رضوى خاطر
شهادة الماجستير في دراسات التنمية ،كلية الدراسات الشرقية
واإلفريقية ،جامعة لندن ()2009/2008

بعد اأن ح�سلت على درجة املاج�ستري ،ان�سممت اإىل منظمة الأمم املتحدة للتنمية
ال�سناعية « ،»UNIDOحيث اأ�سغل حال ًيا من�سب م�ست�سارة تنمية جتمعات الأعمال،
واأعمل على م�سروع "تنمية جتمعات الأعمال يف ال�سناعات الثقافية والإبداعية يف
جنوب البحر الأبي�س املتو�سط" الذي ميوله الحتاد الأوروبي .وي�سعى هذا امل�سروع
لتعزيز التنمية ال�ساملة من خالل دعم جمموعات من احلرفيني التقليديني مثل العاملني
يف ال�سناعات اجللدية يف م�سر ،حيث يقدم الربنامج الدعم الفني واملايل لأ�سحاب
احلرف التقليدية بطريقة متكن امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�سغر من
الو�سول اإىل م�ستويات اأعلى من التناف�سية .وتت�سمن الإ�سهامات التي قدمتها يف هذا
امل�سروع حت�سني �سل�سلة القيمة وتطوير منتجات مبتكرة جديدة قائمة على �سناعات
اأ�سيلة من الرتاث الثقايف مل�سر .كما نعمل ا ً
أي�سا يف هذا الربنامج على بناء عالقات
قوية بني املوردين املحليني وامل�سرتين من جميع اأنحاء العامل.
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كان احل�سول على هذه املنحة الدرا�سية فر�سة فريدة �ساعدتني على التعرف على
اأحدث ما تو�سل اإليه جمال الهند�سة املعمارية يف جميع اأنحاء العامل .وبعد اأن
ح�سلت على درجة املاج�ستري� ،ساركت يف تاأ�سي�س �سركة «Encode design
 »studioيف الإ�سكندرية مب�ساركة اثنني من زمالئي املهند�سني ممن لديهم نف�س
الروؤية ويوؤمنان باأن الأبحاث يف جمال الريا�سيات والأنظمة الطبيعية والتكنولوجيا
احلديثة ميكن اأن ت�ساعدنا على التو�سل اإىل اأف�سل احللول والت�سميمات البتكارية.
وبعد مرور خم�س �سنوات ،اأ�سبحت « »Encodeاإحدى ال�سركات الرائدة يف هذا
املجال ،وتوجت جهودها باحل�سول على العديد من اجلوائز ،ف�س ًال عن حتولها اإىل
مركز ن�سط لور�س العمل التعليمية التي يتم اإطالقها بالتعاون بني اجلامعات املحلية
والدولية مبا يف ذلك جامعة الإ�سكندرية ،وكلية لندن للهند�سة املعمارية ،واملعهد
الفيدرايل ال�سوي�سري للتكنولوجيا يف زيورخ ،والكلية املعمارية الفرن�سية يف باري�س،
واجلامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقد جنح املنهج املتميز الذي تتبناه ال�سركة لتقدمي الت�سميمات البتكارية يف جذب العديد
من كبار العمالء املهتمني بالهند�سة املعمارية وم�سروعات الت�سميم الداخلي مثل �سركة
«�سوديك» و«اإعمار» و«الفطيم» .كما مت عر�س ت�سميمات املفرو�سات التي اأنتجتها ال�سركة
يف العديد من املعار�س بلندن وميالنو .واأنا حال ًيا اأدر�س للح�سول على درجة الدكتوراه يف
الت�سميمالرقميوالت�سنيعمنالكليةاملعماريةالفرن�سيةيفباري�س،حيثقمتبتطويرمادة
جديدة تخ�سع حال ًيا للدرا�سة لت�سجيل حقوق براءة الخرتاعً ،
ف�سال عن نظام معماري بيئي
يعتمد على الرمال بهدف ا�ستخدامه يف اأعمال البناء والإن�ساءات يف البيئات ال�سحراوية.
فاطمة كشك
شهادة الماجستير في علم اآلثار ،جامعة ليدن ()2011/2010

بعد اأن ح�سلت على درجة املاج�ستري يف علم الآثار ،عدت اإىل م�سر للعمل كعاملة
اآثار ميدانية ببعثة املعهد الأملاين لالآثار يف جزيرة اإلفنتني ،حيث اأتيحت يل الفر�سة

رضوى خاطر

لتطوير مو�سوع ر�سالة الدكتوراه التي اأعمل عليها يف الوقت الراهن .ويف عام ،2012
ان�سممت اإىل فريق عمل من جامعة دورام (اململكة املتحدة) ل�ستك�ساف املواقع
الأثرية يف منطقة بحرية الربل�س وغريها من املواقع يف غرب الدلتا .ويف �سبتمرب
 ،2015قمت بتكليف فريق عمل من الباحثني وامل�سممني لتنظيم معر�س توثيقي
عن عامل الآثار امل�سري �سليم ح�سن ،وذلك بالتن�سيق مع مكتبة الإ�سكندرية ،عل ًما
باأنني اأعمل منذ نوفمرب � 2015سمن فريق العمل امل�سئول عن توثيق الطراز املعماري
ال�سعبي النوبي يف قرية بيج.
أمينة أبو دومة
شهادة الماجستير في ريادة األعمال الثقافية ،كلية جولدسميث،
جامعة لندن ()2013/2012

بعد اأن اأنهيت درا�سة املاج�ستري يف ريادة الأعمال الثقافية والإبداعية ،عدت اإىل
القاهرة لأقوم بتاأ�سي�س «تياترو اإ�سكندرية» وهو عبارة عن مركز ثقايف فني واجتماعي
يف الإ�سكندرية يقوم بتقدمي جمموعة كبرية من اخلدمات الثقافية اإىل جانب
ا�ست�سافة مهرجان امل�سرح الدويل ال�سنوي  ،وكذلك اإدارة مقهى ثقايف ومطعم يقدم
اأكالت م�سرية .ومن دواعي فخري و�سعادتي اأنني كنت رائدة يف تقدمي منوذج اأعمال
م�ستدام ذات مردود ثقايف واجتماعي على م�سر .وعلى �سعيد اآخر� ،ساركت خالل
عام  2015يف تاأ�سي�س «الوكالة يو كيه» مع دانييل مرييل املتخ�س�س يف ريادة الأعمال
الثقافية ،واملنتج الإعالمي اأحمد �سامل ،وهي عبارة عن الذراع الرتويجي والرتفيهي
واملو�سيقي ل�سبكة «الوكالة جلوبال» ،وتهدف اإىل ترويج املو�سيقى امل�سرية والعربية يف
اململكة املتحدة وخمتلف اأنحاء العامل.

أمينة أبو دومة
محمد رحمي
ماجستير في دراسات الشرق األوسط ،كلية الدراسات الشرقية
واإلفريقية بالمملكة المتحدة ()2012/2011

عدت اإىل م�سر يف عام  2013بعد احل�سول على درجة املاجي�ستري من مدر�سة الدرا�سات
ال�سرقية والإفريقية تركيزًا على التنمية القت�سادية ،حيث قررت اأن ابتعد عن جمال
اخلدمات املالية التي عملت بها ملدة � 8سنوات ،نظ ًرا لعدم �سعوري بال�سلة بني عملي واأر�س
الواقع .وقد حر�ست على اتباع م�سار وظيفي له تاأثري اإيجابي على امل�ساهمة يف التنمية
القت�سادية باملنطقة وكذلك الأ�سخا�س املقربني يل .ولذلك كانت وظيفتي الأوىل مع
منظمة غري ربحية تعرف با�سم منظمة بذور ال�سالم ،وعملت بها ملدة� 3سنوات .اأ�سغل حال ًيا
من�سب الع�سو املنتدب ل�سركة  ،Endeavor Egyptوالتي تعد جز ًءا من �سبكة عاملية لريادة
الأعمال ت�سم  34دولة .وقد تاأ�س�ست ال�سركة يف عام  2008وتقوم بدعم � 45ساب من كبار
رواد الأعمال ميثلون � 31سركة متنوعة .وجنحت ال�سركة حتى الآن يف توفري اأكرث من 8500
وظيفة مع حتقيق اإيرادات بقيمة  4مليار جنيه خالل العام املا�سي وحده .ومن ثم يوا�سل
رواد الأعمال بال�سركة جهودهم لتوفري التوجيه والإلهام لالآخرين مع ال�ستثمار يف ال�سركات
الأخرى حديثة الن�ساأة ،وبالتايل فهم ي�ساعفون تاأثريهم الإيجابي على القت�ساد امل�سري.
وقد مكنتني موؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية من املرور بعام حتويل �ساهم ب�سكل ملحوظ يف
تنميةمهاراتيوحتقيقاأهدايفالوظيفية،حيثمتت�سميمبرنامجاملنحالدرا�سيةب�سكليدعم
ال�سباب بالطريقة الأمثل التي يحتاجون اإليها ولي�س بال�سكل الذي تريده املوؤ�س�سة .ولذلك

فاإنني على قناعة تامة باأن املوؤ�س�سة متثل واحد ًة من اأهم واأف�سل برامج تطوير التعليم
كفاء ًة يف م�سر واأمتنى اأن اأرى املزيد من امل�ستفيدون خالل الفرتة املقبلة.
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جويس رفله

راندا فهمي

محمد أبو شقرة

خالد السمان

جويس رفله

راندا فهمي

محمد أبو شقرة

خالد السمان

ماجستير في التعليم ،جامعة كولومبيا ()2012/2011

شهادة الماجستير في الهندسة المستدامة ،جامعة كامبريدج
()2013/2012

ماجستير في السياسات العامة ،معهد الدراسات السياسية في
باريس ()2014/2013

شهادة الماجستير في حفظ التراث ،جامعة دورام ()2015/2014

كانت الدرا�سة يف جامعة كولومبيا ال�سرارة التي جعلتني اأدرك مدى
�سغفي بالتعليم ،ومنذ عودتي اإىل القاهرة يف  ،2013ا�ستخدمت العلم
واملعرفة التي اكت�سبتها من برنامج املاج�ستري يف تدريب املدر�سني ،وذلك
�سمن دبلومة املعلم املهني املحرتف التي تقدمها اجلامعة الأمريكية
بالقاهرة .كما ت�سنت يل فر�سة امل�ساركة يف و�سع روؤية م�سر للتعليم
يف عام  .2030ويف عام  ،2014مت اختياري �سمن اأع�ساء املجل�س
التخ�س�سي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئا�سة اجلمهورية ،حيث كنت
اأ�سغر الأع�ساء �س ًنا ،وجنحت يف اإحداث التغيري الذي كنت اأ�سعى اإليه
يف جمال ال�سيا�سات التعليمية وذلك بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
ورئا�سة اجلمهورية .وخالل تلك الفرتة �ساعدت يف اإطالق برنامج "املعلم
اأول" وهو برنامج مهني يهدف اإىل تطوير مهارات وقدرات املعلمني يف
املدار�س احلكومية ،كما �ساركت كذلك يف اإطالق بنك املعرفة امل�سري،
وهو عبارة عن مكتبة اأكادميية على �سبكة الإنرتنت.
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بعد التخرج من جامعة كامربيدج يف عام  ،2013عدت اإىل القاهرة
لأتوىل تطوير واإدارة برنامج البحث والتطوير ب�سركة « ،»KarmSolar
وهي �سركة متخ�س�سة يف تكنولوجيا الطاقة ال�سم�سية خارج نطاق
ال�سبكة القومية ،وقد �ساركت يف تاأ�سي�سها خالل عام  ،2011ومتثل
دوري يف تاأ�سي�س البنية الأ�سا�سية للبحث والتطوير بهدف تطوير
تكنولوجيا الطاقة ال�سم�سية حمل ًيا ومبا ميكنها من املناف�سة يف الأ�سواق
العاملية ،عل ًما باأن حتقيق ذلك يتطلب التعاون مع الدوائر الأكادميية
املختلفة وال�سركات التي ت�ساركنا الروؤية نف�سها يف املنطقة .وكان
الرتكيز املبدئي لل�سركة على ا�ستخدام املياه اجلوفية يف ال�سناعات
الغذائية ،وهذا يعني تو�سيع نطاق البحث لي�سمل العديد من املجالت
الأخرى مثل الزراعة وهند�سة املياه اجلوفية .وقد قامت ال�سركة بتطوير
بنية اأ�سا�سية ت�ساعد على اإجراء املزيد من الأبحاث يف هذا املجال،
وح�سلت على براءات الخرتاع لبع�س من هذه الو�سائل التكنولوجية
وجنحت يف تو�سيع قاعدة عمالئها ،ف�س ًال عن اإر�ساء القواعد الأ�سا�سية
لالأبحاث امل�ستقبلية يف جمال تخزين الطاقة.

بعد عودتي من باري�س ،التحقت بالعمل يف م�سروع التخطيط الفعال
واخلدمات ،وهي مبادرة اأطلقتها وزارة التخطيط واملتابعة والإ�سالح
الإداري .وكانت مهمتي الأ�سا�سية هي العمل مع فريق ال�سيا�سات لدعم
اإ�سالح النظام الإداري الذي تتبناه احلكومة وحت�سني عملية التخطيط
الوطني ،وزيادة فعالية توزيع املوارد العامة .وقمت كذلك بتن�سيق العديد
من الربامج التي تت�سمن بناء القدرات يف فريق العمل بالوزارة.

بعد اأن ح�سلت على �سهادة املاج�ستري يف الإدارة الدولية للرتاث الثقايف
من جامعة دورام يف اململكة املتحدة ،عدت اإىل القاهرة لأعمل مع جمعية
«جماورة» على افتتاح اأربعة اآثار اإ�سالمية كربى بعد ترميمها .وحال ًيا
اأتوىل قيادة فريق تطوير ال�سناعات اليدوية مع موؤ�س�سة عزة فهمي
بهدف اإحياء �سناعة املجوهرات يف م�سر وتراث ال�سناعات اليدوية يف
املنطقة واحلفاظ عليها .ومن املقرر اأن ينطلق امل�سروع يف منطقة جنوب
�سرق البحر الأحمر وميتد اإىل مناطق اأخرى يف امل�ستقبل ،كما اأنني
اأ�سارك مبقالتي يف العديد من جمالت التاريخ والرتاث منها الن�سخة
الإلكرتونية من جملة «نا�سيونال جيوجرافيك» واأتوىل اإدارة مبادرة
«مرياث» التي تهدف اإىل ن�سر الوعي برتاث م�سر ول �سيما بني ال�سباب.
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العام الدراسي 2020 – 2019

فاطمة عبد
الفتاح

جامعة كولومبيا ،ماج�ستري يف ال�سحافة

كارين فانوس

جامعة �سا�سك�س ،ماج�ستري يف درا�سات التنمية

احمد رأفت

جامعة كامربيدج ،ماج�ستري يف اإدارة الأعمال

منة اهلل حسين كليةلندنلالإقت�ساد،ماج�سترييفال�سيا�سةالجتماعية
ملك مقار

جامعة جولد�سميث ،ماج�ستري يف الأنرثوبولوجيا الب�سرية

هايدي المسيري جامعة لي�سرت ،ماج�ستري يف درا�سات املتاحف
عمرو بدر

جامعة ادنربه ،ماج�ستري فى القانون

نورا رزق

جامعةادنربه،ماج�ستريال�سحة العامة

مارك
ماكسيموس

جامعة لنك�سرت ،ماج�ستري يف ريادة الأعمال

منحة “طاقة عربية”
مريم جمال

جامعة مان�س�سرت ،ماج�ستري يف علوم الطاقة املتجددة

منحة “المصرية للتكرير”
أميرة األمير
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جامعة مان�س�سرت ،ماج�ستري يف علوم جيولوجيا النفط
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العام الدراسي 2019 – 2018

هند حسن
جون
إسطفانوس
أية صالح

جامعة كامربيدج ،اململكة املتحدة ،ماج�ستري علم الأوبئة
معهد جرونوبل للتكنولوجيا ،فرن�سا ،ماج�ستري الهند�سة
الكهربائية لل�سبكات الذكية
كليةلندنلالقت�ساد،اململكةاملتحدة،ماج�ستريالتنميةالإفريقية

حنان شعبان

جامعةبون،اأملانيا،ماج�ستريالفيزياءالفلكية
جامعة كا فو�سكاري يف فيني�سيا ،اإيطاليا ،ماج�ستري علوم
ترميم املخطوطات
جامعة وي�ستمن�سرت ،اململكة املتحدة ،ماج�ستري املتاحف واملعار�س
والثقافة املعا�سرة

محسن
الخويسكي

جامعة لوند ،ال�سويد ،ماج�ستري النظم الإلكرتونية املدجمة

أحمد
الفارسكوري

جامعةمان�س�سرت،اململكةاملتحدة،ماج�سترياإدارةامل�سروعات

ريم زكي

دينا الديب

جامعة كوين ماري بلندن ،اململكة املتحدة ،ماج�ستري قانون
شهاب سالمة املالحة البحرية
كلية جولد�سميث جامعة لندن ،اململكة املتحدة ،ماج�ستري
كنزي صالح
ال�سحافة الرقمية
محمدالمسيدي جامعة كورنيل ،الوليات املتحدة ،ماج�ستري الإدارة العامة
مريم أمين

كلية  IEلالأعمال،اإ�سبانيا،ماج�سترياإدارةالت�سويق

محمد سالم

اجلامعة ال�سويدية للعلوم الزراعية ،ال�سويد،ماج�ستري علوم احليوان

محمد حسونة

كليةلندناجلامعية،اململكةاملتحدة،ماج�سترياجلراحةالتحفظية

منحة “المصرية للتكرير”
محمود مرسي

جامعة امربيال كوليدج لندن ،اململكة املتحدة ،ماج�ستري
هند�سة البرتول
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العام الدراسي 2018 – 2017

رضوى سالم

جامعة برمنجهام ماج�ستري علوم الآثار

نشوى معتوق

جامعة لندن للفنون ماج�ستري ت�سميم املالب�س للفيلم وامل�سرح

مي الشعراوي

جامعة هارفارد ماج�ستري يف القانون

أسامة نبيل

جامعة امربيال كوليدج لندن ماج�ستري علوم الب�سريات وال�سوئيات

إسالم جابر

املعهد امللكي للتكنولوجيا ماج�ستري علوم تخطيط النقل

آالء سيد

جامعة امربيال كوليدج لندن ماج�ستري العالجات الطبية احلديثة

ندى عبد الغني جامعة نوتنجهام ماج�ستري القت�ساد ال�سلوكي
محمد رحيم

جامعة اأك�سفورد ماج�ستري العلوم ال�سيا�سية

منحة "مي وأحمد هيكل لجامعة نيويورك"
أمين ريمون
نغم عثمان

جامعة نيويورك ،ماج�ستري يف القانون
جامعة نيويورك ،ماج�ستري الفنون ل�سناعة الأفالم

منحة “طاقة عربية”
محمدبسيوني

جامعة اإن�سياد ،ماج�ستري اإدارة الأعمال

منحة “المصرية للتكرير”
اندرو بطرس

 | 18مؤسسة القلعة للمنح الدراسية

جامعة�سيفيلد ،ماج�سترياقت�سادياتال�سحة
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العام الدراسي 2017 – 2016

محمودخليفة

جامعة اأبردين ماج�ستري يف قانون الطاقة

رباب أحمد

كلية كينجز لندن ماج�ستري يف ال�سحة النف�سية

شادي تمام

جامعة برمنجهام ماج�ستري يف تكنولوجيا الأحياء اجلزيئية

محمد دراز

جامعة اأك�سفورد ماج�ستري يف جراحة اأوعية املخ والأع�ساب

أمال محمد

جامعة ليدز ماج�ستري يف اإدارة التعليم الدويل

شريفالطرابيشي كلية لندن اجلامعية ماج�ستري يف الهند�سة املعمارية واحلو�سبة
جامعة البوليتكنيك يف ميالنو ماج�ستري يف التخطيط العمراين
أحمد الدسوقي و�سيا�سات التنمية احل�سرية
رامي إمام

معهد جورجيا التقني ماج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية

مصطفى عامر

جامعة اأبردين ماج�ستري يف هند�سة البرتول

أحمد رضوان

جامعة اأبردين ماج�ستري يف هند�سة اأعماق البحار

ياسمينالبيلي

جامعة �ستانفورد ماج�ستري اإدارة الأعمال

ياسمينسويلم جامعة لوند ماج�ستري يف التنمية القت�سادية
حسينسليمان كلية كينجز لندن ماج�ستري يف القت�ساد ال�سيا�سي
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العام الدراسي 2016 – 2015

انجى صالح

كلية لندن لالقت�ساد ،ماج�ستري الإدارة العامة

سارة عبده

جامعةواجينينجن،ماج�ستريالتكنولوجيااحليوية

مجمد عصام

جامعة كوين مارى ،ماج�ستري العلوم اجلراحية

خالد الكمار

جامعةاإدنربة،ماج�ستريالتاأليفاملو�سيقي

كريم لبيب

جامعة اإي تي ات�س زيوريخ ،ماج�ستري علوم احلا�سب الآيل

محمد حفني

جامعة لندن اجلامعية ،ماج�ستري الطاقة احلرارية اجلوفية املتجددة

جورج نسر

جامعةاإمربيالكوليدجلندن،ماج�ستريالبحوثالكلينيكية

محمد أسامة

جامعةت�ساملرزللتكنولوجيا،ماج�ستريالتخطيطالعمراين

محمد داود

كليةلندناجلامعية،ماج�ستريالهند�سةاملعمارية

أحمد مصطفى جامعةكاليفورنيا،بريكلي.ماج�ستريالهند�سةالنووية
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عمر محفوظ

جامعة اإمربيال كوليدج لندن ،ماج�ستري احلو�سبة للمالحة اجلوية

إسراء الشيخ

كليةلندناجلامعية،ماج�ستريال�سيا�سةوالبحوثالجتماعية

أحمد حسنين

جامعة نوتنجهام ،ماج�ستري العلوماجلزيئية وعلوم اخلاليا

حاتم وفا

كينجزكوليدجلندن،ماج�ستريال�سحةالعامة

محمد ربيع

جامعةجال�سجو،ماجي�ستريالعلومالقانونية
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العام الدراسي 2015 – 2014

إبراهيم ملش
محمود حسيب
جورج أنيس
محمود سرحان
خالد السمان
ياسمين الجرف
راندا البرلسي

�سهادة املاج�ستري يف الإ�سحاح البيئي ،جامعة خنت (بلجيكا)
�سهادةاملاج�سترييفالقانون،جامعةبن�سلفانيا
(الوليات املتحدة الأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف القانون  ،جامعة نيويورك
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف التنمية البيئية ،جامعة كورنيل
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف حفظ الرتاث احل�ساري ،جامعة درهام
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�سترييف التنمية القت�سادية وال�سيا�سية  ،جامعة
كولومبيا(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،كلية وارتون لالأعمال
(الولياتاملتحدةالأمريكية)

�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،جامعة �( IMDسوي�سرا)
أحمد فاروق
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،جامعة هارفارد (الوليات
أميرة أبو السعود املتحدةالأمريكية)
محمد أبو عزيزة
شريف عساف
كريم مالك
عمرو عرفه
ماهر رشوان
أحمد نظيم
نادين صليب
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�سهادةاملاج�سترييفالقت�ساد،جامعة�سا�سيك�س(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،جامعة ديوك (الوليات
املتحدةالأمريكة)
�سهادة املاج�ستري يف علوم ال�سرق الأو�سط ،جامعة كولومبيا
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف القانون  ،جامعة جنيف (�سوي�سرا)
�سهادة املاج�ستري يف مواد طب الأ�سنان ،جامعة كوين ماري
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية ،كلية لندن اجلامعية
(اململكةاملتحدة)
جامعةتافت�س،ماج�ستريال�سيا�ساتالعامة
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العام الدراسي 2014 – 2013

أحمد زيدان شفيق

�سهادة املاج�ستري يف الفيزياء ال�ستك�سافية ،جامعة اأمربيال
كوليدج لندن (اململكة املتحدة)

محمد أبوشقرة

�سهادة املاج�ستري يف ال�سيا�سات العامة ،معهد العلوم
ال�سيا�سية(فرن�سا)

أحمد عطية إبراهيم

�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم الوثائقية ،كلية جولد
�سميتبجامعةلندن(اململكةاملتحدة)

هاني مدحت
عبدالرحمن
محمد عزالدين

�سهادة املاج�ستري يف تكنولوجيا املعلومات ،جامعة ميونخ
التقنية(اأملانيا)

مروى شومان

�سهادة املاج�ستري يف التعليم الطبي ،جامعة داندي
(ا�سكتلندا)

محمد رجب عبد
الحافظ
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�سهادة املاج�ستري يف علوم احلا�سب الآيل ،املعهد ال�سوي�سري
للعلوموالتكنولوجيابزيوريخ(�سوي�سرا)

�سهادةاملاج�سترييفالريا�سياتالتطبيقية،جامعة
كامربيدج(اململكةاملتحدة)

علي محمد الحكيم

�سهادة املاج�ستري يف العلوم الزراعية،جامعة فاجينينجن
(هولندا)

علياء القاضي

�سهادة املاج�ستري يف ال�سحة العامة ،جامعة كولومبيا
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
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العام الدراسي 2013 – 2012

�سهادة املاج�ستري يف الرتميم واملباين الأثرية ،معهد برات
داليا مجدي
(الوليات املتحدة الأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف الت�سميم املعماري ،كلية لندن اجلامعية
خالد العشري
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف الهند�سة املعمارية ،كلية لندن اجلامعية
مجد زهران
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات الثقافية ،كلية جولد�سميث
أمينة أبو دومة
بجامعةلندن(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف الدرا�سات التنموية ،مدر�سة الدرا�سات ال�سرقية
نادين وهيبة
والإفريقيةبجامعةلندن(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف التنمية امل�ستدامة والدرا�سات البيئية ،كلية لندن
إيريني يعقوب
اجلامعية(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف القت�ساد ،جامعة ديوك
سلمى منصور
(الوليات املتحدة الأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف درا�سات ال�سرق الأو�سط ،جامعة اأك�سفورد
أمينة دياب
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،كلية لندن لإدارة الأعمال (اململكة
ليلى حسن
املتحدة)
شريف يعقوب �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،كلية وارتون لإدارة الأعمال
�سهادة املاج�ستري يف الإدارة (جمال الت�سالت الال�سلكية) ،كلية
كيرولوس صبري لندناجلامعية(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف هند�سة واإدارة اعمال الت�سنيع ،جامعة كامربيدج
مريم مكرم اهلل (اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف التنميةامل�ستدامة،جامعةكامربيدج
راندة فهمي
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف هند�سة تاآكل املعادن ،جامعة ليدز
هشام شحاتة (اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف علوم اجلراحة ،اإمربيال كوليدج لندن
محمد الشيخ
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الإن�ساءات ،جامعة تك�سا�س اأيه اأند اأم
محمد عبد العزيز
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة الدكتوراه يف علوم الأحياء اجلزيئية لل�سرطان،
محمد سالم
جامعةهايدلربج(اأملانيا)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،جامعة �ستانفورد
خالد نظيف
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
 | 28مؤسسة القلعة للمنح الدراسية

مؤسسة القلعة للمنح الدراسية | 29

العام الدراسي 2012 – 2011
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فريدة مرتضى

�سهادة املاج�ستري يف احلقوق ،جامعة هارفارد (الوليات
املتحدةالأمريكية)

رضوى سليمان

�سهادة املاج�ستري يف الأ�سعة الع�سبية ،كلية لندن اجلامعية
(اململكةاملتحدة)

هنا زكي

�سهادة املاج�ستري يف العلوم الأكتوارية ،جامعة �سيتي
يونيفر�سيتي(اململكةاملتحدة)

أحمد عبد الراضي

�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوارد املائية ،جامعة توينتي
(هولندا)

نور كامل

�سهادة املاج�ستري يف الت�سويق ،جامعة( EADAاأ�سبانيا)

محمد رحمي

�سهادة املاج�ستري يف علوم ال�سرق الأو�سط وال�سرق الأدنى،
كليةالدرا�ساتال�سرقيةوالأفريقية(اململكةاملتحدة)

إسالم الشرقاوي

�سهادة املاج�ستري يف �سالمة الغذاء ،جامعة فاجنينجن
(هولندا)

محمدالميقاتي

�سهادة املاج�ستري يف الهند�سة الكهربائية ،جامعة اإمربيال
كولدج(اململكةاملتحدة)

سندس حسونه

�سهادة املاج�ستري يف ال�سحة العامة ،جامعة اإمربيال كولدج
(اململكةاملتحدة)

جويس رفله

�سهادة املاج�ستري يف التعليم ،جامعة كولومبيا (الوليات
املتحدةالأمريكية)

أيمن عياد

�سهادة الدكتوراه يف اأنظمة الطاقة املتجددة ،اجلامعة الفنية
مبيونخ(اأملانيا)

هيثم زلط

�سهادة املاج�ستري يف احلفظ البيولوجي ،جامعة نوتنجهام
(اململكةاملتحدة)
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العام الدراسي 2011 – 2010

أحمد اللوزي
أحمد مكاوي
هبة حقي
فاطمة أبو المجد
حاتم صبري
محمد عبد الغفار
يوسف الكاشف
سارة أبو الفضل
حفني
مها رمضان
عمرو بيومي
ميرال سليم
إيميعبدالشهيد
فاطمة كشك
أمينة البارودي
مي صبري
مي حافظ
عطرةعبدالناظر
محمدعبدالباري
منى عبد الحسن
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�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم ،جامعة فامو
(جمهوريةالت�سيك)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،كلية لندن لالأعمال
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،كلية لندن لالأعمال
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،جامعة مان�س�سرت
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،كلية وارتون لالأعمال
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف العلوم (امل�سح الهيدروغرايف) ،جامعة لندن
(اململكةاملتحدة)
�سهادةاملاج�سترييفالعلوم(احلو�سبةالع�سبية) ،املعهد
الفيدرايلال�سوي�سريللتكنولوجيا(�سوي�سرا)
�سهادة املاج�ستري يف القانون ،كلية لندن لالقت�ساد
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف العلوم (علم الأحياء –ال�سرطان) ،كلية لندن
لالأعمال(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف العلوم (علم الفريو�سات) ،جامعة جال�سجو
(اململكةاملتحدة)
�سهادةاملاج�سترييفال�سيا�سةوالقت�ساد،جامعةكولومبيا
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف علم النف�س الثقايف والجتماعي ،جامعة لندن
لالقت�ساد(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف علم الآثار امل�سرية ،جامعة ليدن (هولندا)
�سهادة املاج�ستري يف علم الآثار امل�سرية ،جامعة ليدن (هولندا)
�سهادة الدكتوراه يف اأبحاث ال�سرطان ،كلية لندن لالأعمال (اململكة
املتحدة)
�سهادة الدكتوراه يف الإح�ساء ،كلية لندن لالقت�ساد (اململكة
املتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف طب الأ�سنان ،كلية لندن لالأعمال (اململكة
املتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف علوم احلا�سب الآيل ،جامعة اأك�سفورد
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم ،جامعة جولد�سميث (اململكة
املتحدة)
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العام الدراسي 2010 – 2009

أحمد حسين عزت
منيرالكيالني
سامح فاروق محي
الدين
محمد كمال عياد
شريف فاروق
السعدني
هندعبدالغني
فيروز صقر عاشور
هدى المنيري
بريهانعبدالغني
منى أبو الحسن
عالء الدين جالل
ريم بدير
مي حافظ
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�سهادة املاج�ستري يف العمارة والتخطيط العمراين ،كلية لندن
للهند�سةاملعمارية(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،جامعة مان�س�سرت
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،كلية وارتون لالأعمال
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات الطبية ،جامعة بو�سطن
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف القانون ،جامعة هارفارد (الوليات
املتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف القانون ،كلية فلت�سر للقانون –جامعة
تافت�س(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف العلوم الغذائية ،جامعة جونز هوبكنز
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات الطبية ،جامعة اإمربيال
(اململكةاملتحدة)
�سهادةاملاج�سترييفالتنمية،جامعةمان�س�سرت
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم ،كلية جولد �سميث
بجامعةلندن(اململكةاملتحدة)
�سهادة الدكتوراه يف علم الأوبئة ،جامعة كامربيدج (اململكة
املتحدة)
�سهادةاملاج�سترييفالأ�سعةالت�سخي�سية،جامعةاأك�سفورد
(اململكةاملتحدة)
�سهادة الدكتوراه يف الإح�ساء ،كلية لندن لالقت�ساد والعلوم
ال�سيا�سية(اململكةاملتحدة)
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العام الدراسي 2009 – 2008

�سهادة املاج�ستري يف العلوم املالية ،جامعة اإ�سادي (ا�سبانيا)
علياءبسيوني
�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم الوثائقية ،جامعة �ستانفورد
عالء الدين الدجاني (الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة الدكتوراه يف درا�سات علوم الإن�سان ،كلية لندن لالقت�ساد
علياء مسلم
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف العلوم الإن�سانية ،جامعة كولومبيا (الوليات
علي ياسر عبد
املتحدةالأمريكية)
القادر
�سهادة املاج�ستري يف بيولوجيا ال�سرطان ،جامعة هايدلربج
أميرة متولي
(اأملانيا)
�سهادة املاج�ستري يف العلوم البيئية ،كلية لندن لالأعمال
بسمة جابر
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف القانون ،جامعة �ستانفورد (الوليات
دينا حشيش
املتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات الطبية ،جامعة لوند
محمد بيومي
(ال�سويد)
�سهادة املاج�ستري يف القت�ساد الدويل ،جامعة كولومبيا
محمدالغيطاني
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف علوم الهند�سة الوراثية ،جامعة جال�سجو
محمدخليفة
(اململكةاملتحدة)
نسرينعبدالستار �سهادة الدكتوراه يف الإعالم ،جامعة اأك�سفورد (اململكة املتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف اأ�سعة املخ والأع�ساب ،كلية لندن لالأعمال
نيفين هزاع
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف التنمية ،جامعة لندن (اململكة املتحدة)
رضوى خاطر
�سهادة املاج�ستري يف القانون ،جامعة هارفارد (الوليات املتحدة
ساره رزق
الأمريكية)
�سهادة الدكتوراه يف اجلراحة واخلاليا اجلذعية ،كلية لندن
طارق عبدالعزيز
لالأعمال(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف الفيزياء ،جامعة كامربيدج
هشام أنور
(اململكةاملتحدة)
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العام الدراسي 2008 – 2007

�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،كلية وارتون لالأعمال
هشام وهبي
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،جامعة لو�س اأجنلو�س
عمرو رخا
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
نورا الغزالي حرب �سهادة املاج�ستري يف القانون ،كلية لندن لالقت�ساد (اململكة املتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف الإح�ساء ،كلية لندن لالقت�ساد
رانيا عاطف
(اململكة املتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف الذكاء ال�سطناعي ،جامعة يوتركت (هولندا)
مدحت السيد
�سهادة املاج�ستري يف الأحياء ،كلية لندن لالأعمال (اململكة املتحدة)
مي صبري
�سهادة املاج�ستري يف الإح�ساء ،كلية لندن لالقت�ساد (اململكة
مي حافظ
املتحدة)
�سهادةاملاج�سترييفالهند�سةالإلكرتونية،جامعة�ستانفورد
تامر ضيف
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
مروة شرف الدين �سهادة الدكتوراه يف القانون ،جامعة اأك�سفورد (اململكة املتحدة)
�سهادة الدكتوراه يف علوم الطب البديل ،جامعة �سرتث كاليد
نبيلة حامد
(اململكةاملتحدة)
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،جامعة كولومبيا (الوليات
وائل الصحار
املتحدةالأمريكية)
�سهادةاملاج�سترييفالتنمية،جامعةمان�س�سرت(اململكةاملتحدة)
أميرة الحلبي
�سهادة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية ،جامعة لندن (اململكة املتحدة)
خالد شعالن
�سهادة الدكتوراه يف الهند�سة اجلغرافية ،جامعة كامربيدج
أحمد القباني
(اململكةاملتحدة)
�سهادة الدكتوراه يف الطب (اأمرا�س التخاطب) ،جامعة هل�سنكي
أحمد جنيد
(فنلندا)
�سهادة املاج�ستري يف القانون ،جامعة هارفارد (الوليات املتحدة
شريف راشد
الأمريكية)
�سهادة املاج�ستري يف الإدارة ،جامعة لندن (اململكة املتحدة)
مي القناوي
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،جامعة كامربيدج
أحمد تاج
(اململكةاملتحدة)
�سهادةالدكتوراهيفال�سيا�ساتالتعليمية،جامعة�سرياكيوز
محاسن علي
(الولياتاملتحدةالأمريكية)
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“يعد النهوض بالوطن وتحقيق ما يطمح إليه من تقدم وتطور بمثابة
مهمة نبيلة تقع على عاتق جيل تلو اآلخر .ومن ثم تفخر مؤسسة
القلعة للمنح الدراسية بالدور الحيوي الذي تقوم به في هذا الصدد،
وال سيما في هذا التوقيت الحرج من تاريخ بلدنا ،حيث ال يتوقف دور
المؤسسة عند االستثمار في تعليم وتثقيف هذه العقول المستنيرة
من أبناء المجتمع المصري ،ولكن يمتد إلى تقديم مثال يحتذى به
لشركات القطاع الخاص في إحداث هذا التغيير المنشود”.
السفير  /حسين الخازندار
أمين عام المؤسسة
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