
 أحمد هیكل مؤسس ورئیس مجلس إدارة القلعة یستعرض نموذج مشروع المصریة للتكریر الواعد خالل
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 أحمد هیكل مؤسس ورئیس مجلس إدارة شركة القلعة یستعرض مشروع الشركة المصریة للتكریر البالغ تكلفته 4.3 ملیار دوالر باعتباره
 نموذج ناجح لمشروعات البنیة األساسیة التابعة للقطاع الخاص، والذي سیساهم عند اكتماله في توفیر البدائل العملیة لالستیراد وتقلیص ما

 یقرب من 40% من واردات السوالر في مصر

 شارك الدكتور أحمد هیكل مؤسس ورئیس مجلس إدارة شركة القلعة (كود البورصة المصریة CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في
 استثمارات الطاقة والبنیة األساسیة بمصر وأفریقیا – في فعالیات منتدى االستثمار األفریقي الذي قام بتنظیمه البنك األفریقي للتنمیة في
 جوهانسبرج بجنوب أفریقیا. وقد قام هیكل باستعراض جهود شركة القلعة على مدار رحلة تمتد إلى 12 عاًما إلنشاء مشروع الشركة

 المصریة للتكریر بتكلفة استثماریة 4.3 ملیار دوالر، وهو أكبر مشروع تابع للقطاع الخاص المصري، وذلك خالل جلسة نقاشیة رفیعة
 المستوى، شهدت حضور الدكتورة سحر نصر، وزیر االستثمار والتعاون الدولى، وجوهونج لي، رئیس قطاع التمویل ببنك كوریا
 للتصدیر واالستیراد، و تیموثي تیرنر، رئیس قطاع المخاطر بالبنك األفریقي للتنمیة، باإلضافة إلى لفیف من ممثلي أبرز الشركات

 االستثماریة على الساحتین اإلقلیمیة والدولیة.

 ویهدف  مشروع الشركة المصریة للتكریر الذي یتم إنشاءه حالًیا وسط أكبر األسواق االستهالكیة بمنطقة القاهرة الكبرى، إلى إنتاج 4.7
 ملیون طن من المنتجات البترولیة عالیة الجودة والقیمة، منها 2.3 ملیون طن من وقود السوالر المطابق لمواصفات الجودة األوروبیة

 Euro V، علًما بأن المشروع أوشك على االنتهاء من مرحلة االختبارات الفنیة، تمهیًدا لتشغیله وبدء اإلنتاج التجاري خالل عام 2019.

 وفي هذا السیاق أوضح الدكتور أحمد هیكل، أن الوصول لتلك المرحلة المتقدمة في مشروع بحجم الشركة المصریة للتكریر لم تكن رحلة
 سهلة، حیث واجهتنا العدید من التحدیات طوال هذه الرحلة وعلى رأسها استكمال التمویل الالزم إلنشاء المشروع، حیث قمنا بالتعاون مع

 جمیع األطراف المعنیة من المستثمرین الدولیین والبنوك والجهات الضامنة. ولفت هیكل أن لوال نجاح الشركة في جذب التمویل الالزم
 من مؤسسات التمویل التنمویة ومختلف وكاالت ائتمان الصادرات في أوروبا وآسیا وأمریكا الشمالیة، وكذلك صنادیق الثروة السیادیة

 بدول الخلیج، لما تواجد مشروع الشركة المصریة للتكریر اآلن على أرض الواقع.

 وقد نجح مشروع الشركة المصریة للتكریر منذ بدء مراحل التخطیط قبل 12 عاًما في اكتساب دعم وتأیید واسع من الحكومة المصریة
 باعتباره من المشروعات الضخمة التي تمثل أحد البدائل العملیة لالستیراد، علًما بأن الهیئة المصریة العامة للبترول تمثل إحدى أبرز

 المساهمین بالمشروع. غیر أن تنفیذ اإلقفال المالي للمشروع تعرض لموجة من التحدیات المتتالیة التي نجحت القلعة في تجاوزها بكفاءة،
 وعلى رأسها تداعیات األزمة المالیة بین عامي 2008 و2009 وكذلك ثورة 25 ینایر، األمر الذي فرض ضغوًطا كبیرة على البنوك

 وجهات التمویل وألقت بظاللها على رغبتهم في االستثمار بالمشروع.

 وقال هیكل أن نجاح القلعة في الحفاظ على حماس ودعم الجهات المقرضة والمستثمرین المساهمین خالل تلك المرحلة العصیبة یعد
 شهادة على الممیزات االقتصادیة الجذابة التي یتمتع بها المشروع وأهمیته البالغة في تلبیة الطلب المتزاید على المنتجات البترولیة عالیة

 الجودة، فضًال عن التزام المستثمرین بدعم مسیرة التنمیة االقتصادیة والسیاسیة في مصر.

 ویمثل مشروع المصریة للتكریر أحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر، حیث یسعى لتوفیر البدائل العملیة لالستیراد عبر إنتاج وقود
 الدیزل عالي الجودة وتقلیص حوالي 40% من واردات السوالر في مصر، فضًال عن مساهمته في منع ثلث االنبعاثات الكبریتیة من

 الوصول إلى هواء القاهرة الكبرى. وباإلضافة إلى ذلك، فقد ساهم المشروع حتى اآلن في خلق أكثر من 16 ألف فرصة عمل وتوفیر ما
 یزید عن 700 وظیفة دائمة.

 

http://ccap.ca/


 وتابع هیكل أن الشركة المصریة للتكریر تقوم حالًیا بنقل المعارف والخبرات إلى آالف العاملین المصریین، من خالل تقدیم برامج
 التدریب المكثفة على ید أكفأ الخبراء بمجاالت اإلنشاء والتكریر، مشیًرا إلى أن المشروع یضم خبراء من جنسیات عدیدة من بینها مصر

 وأمریكا وكوریا الجنوبیة وفرنسا وجنوب أفریقیا. وأضاف أن المصریة للتكریر قامت باستحداث وتنفیذ برنامج شامل لالرتقاء
 بالمجتمعات المحیطة بالمشروع، حیث قامت بإطالق برنامج للمنح الدراسیة لتوفیر فرص التعلیم عالیة الجودة، باإلضافة إلى تقدیم

 دورات التدریب والتأهیل المهني ألبناء المجتمعات المحیطة.

 وأعرب هیكل عن إیمانه باألبعاد االستراتیجیة للمشروع، لیس فقط على نتائج وأعمال شركة القلعة ولكن أیًضا على مسیرة التنمیة
 االقتصادیة في مصر، حیث یلعب المشروع دوًرا حیوًیا في إضافة القیمة للموارد المحلیة، وكذلك جذب الملیارات من االستثمارات

 األجنبیة المباشرة إلقامة مشروع ضخم یراعي كافة األبعاد االجتماعیة والبیئیة.

Compact with" وقد قام الدكتور هیكل بعرض قصة نجاح مشروع الشركة المصریة للتكریر خالل جلسة نقاشیة تحت عنوان 
 Africa"، والتي تعد مبادرة تهدف إلى تحسین مناخي االقتصاد واألعمال وكذلك األطر التمویلیة الحالیة، سعًیا لزیادة استثمارات القطاع
 الخاص في أفریقیا. وقد شهدت تلك الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي البلدان األفریقیة المقبلة على إجراء اإلصالحات االقتصادیة وكذلك

 العدید من المنظمات الدولیة وأعضاء دول مجموعة العشرین (G20)، بهدف تنظیم خطط اإلصالح االقتصادي بمختلف البلدان ودعم
 تشریع سیاسات االستثمار السلیمة مع عرض وترویج فرص االستثمار الجذابة لمستثمري القطاع الخاص.

 – نهایة البیان –
  

 شركة القلعة  (كود البورصة المصریة CCAP.CA) هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنیة األساسیة بمصر وأفریقیا، حیث
 تركز على قطاعات استراتیجیة تتضمن الطاقة، واألسمنت، واألغذیة، والنقل والدعم اللوجیستي، والتعدین. المزید من المعلومات على
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 البیانات التطلعیة (إبراء الذمة)

على البیان هذا ینطوي وقد القلعة. شركة ومعتقدات وآراء والتقدیرات الحالیة، التوقعات على بنائها تم تاریخیة، حقائق تعد ال والتي الوثیقة، هذه في الواردة                          البیانات
الوثیقة هذه في الواردة المعلومات بعض أن إلى اإلشارة ویجب مفرط. بشكل علیه االعتماد ینبغي وال أخرى، وعوامل مؤكدة وغیر معروفة، وغیر معروفة                         مخاطر
"یقدر"، "یشرع"، "یتوقع"، "ینبغي"، "یلتمس"، "سوف"، "ربما"، مثل تطلعیة مصطلحات استخدام خالل من تحدیدها ویمكن المستقبلیة" "البیانات أو "األهداف"                     تشكل
تختلف قد القلعة لشركة الفعلي األداء أو النتائج أو الفعلیة األحداث وكذلك المشابهة. المصطلحات من غیرها أو منها منفي هو ما أو "یعتقد" أو "یواصل"                           "ینوي"،

 جوهریا عن تلك التي تعكسها مثل هذه األهداف أو البیانات المستقبلیة. ویحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.
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