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� المنطقة بمثابة حدث 
كانت انط�قة مجموعة كاسكو عام 1986 ��

كات التجارية  . حيث تم أنذاك تأسيس مجموعة من ال�� استثماري دو��
� تعمل ع� تغطية 

الرائدة متعددة النشاطات وا�ستثمارات الدولية ال��
نطاقات عدة أهمها: قطاع النفط والغاز، خدمات الشحن، الخدمات 

البحرية والنقل، الخدمات اللوجستية با̈�ضافة ا� مشاريع والخدمات 
� مجموعة كاسكو فور  العقارية والسياحة والضيافة. وكان من أهم ما م®�

كات المرموقة وا�³ك®� شهرة  تأسيسها هو التعاون الذي أبرمته مع بعض ال��
� عالم التجارة الدولية.

كة رائدة �� � العالم، ا�³مر الذي جعلها اليوم ·�
��

هذا وقد نمت هذه المجموعة بشكل فاق التوقعات، حيث امتدت خدماتها 
كات أخرى لتصبح  كات التابعة لها مع ·� بعد ما قامت بدمج جميع ال��
كيان واحد صلب يقوم بتغطية وتلبية العديد من الصناعات المختلفة. 

فمن خ�ل نجاحاتها قامت مجموعة كاسكو بتوسيع مجالها وأصبحت هي 
 �

� توفر حلول متخصصة للقطاعات المختلفة ذات الصلة ��
اليد ا̈�دارية ال��

المنطقة، وذلك من خ�ل نقل السلع بواسطة ناق�ت النفط وخدمات 
الشحن والخدمات البحرية الخاصة بها. واليوم نمتلك أسطولنا الخاص من 
ناق�ت النفط وناق�ت الغاز والدعم وا̈�مداد وقوارب السحب با̈�ضافة إ� 

البوارج والحلول اللوجستية ذات المستوى العالمي. 

اء  Ê®اليوم، تمكنت مجموعة كاسكو من خ�ل فريقها المتمرس وع� يد خ
 Ê®تقدمها المجموعة بأكملها وذلك ع �

� من ادارة كافة الخدمات ال�� �Íمؤهل
ة حول ا̈�مارات العربية المتحدة، العراق  شبكة من المكاتب المنت��

، استطاعت ع� تقديم  � والخارج. ومن خ�ل سعيها الدائم نحو التم®�
ف بالمصداقية، مما  خدمات استثنائية اكتسبت من خ�ل تعاملهم المح®�
� ولكن أيضا ع�  �Íيها المحلي أدى ا� ارتقاء المجموعة ليس فقط ع� نظ®�

 . � �Íمنافسيها الدولي

حول تأسيس مجموعة كاسكو



 

كات  أن نعمل ع� تطوير مجموعتنا والحفاظ ع� سمعتنا لنبقى مجموعة ·�
� المنطقة تغطي مجا�ت عمل مختلفة، يقدرها الجميع لما لديها 

استثمارية رائدة ��
اكات دولية وأداء رفيع المستوى.     ية مؤهلة، ·� من كوادر ب��

رؤيتنـــا

� مجال 
� بتوف®� المنتجات والخدمات المتخصصة �� �Íين ومعروف � ان نكون متم®�

تجارة وشحن ونقل النفط الدو�� ضمن أع� معاي®� الجودة العالمية.  با̈�ضافة إ� 
� قطاع العقارات والضيافة وذلك بهدف تنمية استثماراتنا وتلبية 

أن نكون الرواد ��
� نعمل فيها.   

احتياجات ومتطلبات عم�ءنا، ودعم التطوير ا�قتصادي للدول ال��

مهمتنا

ا��داء  
� أساس عمل مجموعتنا. نحن نعمل ع� رفع الكفاءات وا�رتقاء با�³داء لجعل التم®�

اهة � ال��
� عم�ئنا وزم�ئنا وكل من نعمل  �Íنحن نؤمن بالصدق والثقة المتبادلة بيننا وب

ام  المتبادل هو أحد أ·ار نجاحنا. معهم. فا�ح®�

الو�ء  
� به وعودنا وذلك من اجل 

�Óنحن نتخذ الو�ء كأساس لع�قاتنا والوفاء هو ما نم
ضمان بناء ع�قات طويلة ا�مد. 

الس�مة 
م بالمسؤولية من خ�ل وضع أفضل معاي®� ا�³من والصحة والس�مة  � نحن نل®�

 . لموظفينا والمجتمع المح��

الشفافية
نحن نسعى دائما من اجل بناء ع�قات مفتوحة وصادقة ع� المستوى الداخ�� 

والخارجي.

قيمنا تمثلنا



 

� وعالمي يحمل سمعة قوية وسجل حافل با̈�نجازات  يتم إدارة مجموعة كاسكو من قبل فريق قيادي مم®�
كة  كة المختلفة. فهو فريق � يتوقف عن العمل بجد للتأكد من أنه يحقق أهداف ال�� � مجال أعمال ال��

��
يك موثوق  اتيجية من خ�ل تطبيقه لخطط طويلة المدى؛ ا�³مر الذي جعل من مجموعة كاسكو ·� ا�س®�

وصلب. 

� ثقافة التطوير 
كة المستمر للتطوير ومواكبة المستجدات، قامت إدارتها بتب�� فمن خ�ل سعي ال��

� العمل. ولهذا 
� الدائم لدى من لديهم المواهب ا�ستثنائية والتفك®� ا̈�بداعي والشغف والو�ء �� �Íوالتحس

� كل ما يقدمه.
ويد فريقها با�³دوات ال�زمة والتوجيه المستمر من أجل التفوق �� � �م مجموعة كاسكو ب®� تل®�

   

فريقنا – القيادة



شـركـاتـنـا



� تعكس قدرتنا التنافسية.  
افية من خ�ل خدماتنا الواسعة ال�� � كاسكو بتوف®� أع� مستوى من ا�ح®�

�م �� نل®�
 �

ة واسعة �� Ê®توفر خ �
كات الرائدة ال�� اف بمجموعتنا كواحدة من ال�� فهدفنا ا�³سا�Ù يتبلور عند ا�ع®�

ى  Ê®المنطقة. واليوم تمتد قدراتنا ع� تطوير ع�قات طويلة ا�³جل مع ك �
أنشطة خدمات النفط والغاز ��

� العراق والمنطقة.
كات تجارة النفط والسلع ذات الصلة �� �·

� مجال النفط والغاز، ا�مر الذي مكننا من تطوير 
� كاسكو نقدم الحلول ا�ستشارية الواسعة ��

فنحن ��
� ا�³طنان من المنتجات النفطية  �Íمجال تجارة ونقل م�ي �

ع�قات قوية مع ا�³سواق المحلية وا̈�قليمية ��
ات واكتساب ثقة العم�ء ع� المدى الطويل با̈�ضافة ا�  Ê®تكوين رصيد من الخ �

المكررة، مما أسهم ��
ة وحلول مرنة صممت خصيًصا لكل عميل حسب احتياجاته. � تقديمنا لخدمات متم®�

ة مع العم�ء والموردين حيث نعمل  � � كاسكو نرتكز ع� دعائم واساسات قوية منها شبكة ع�قات مم®�
��

� من خ�ل تحقيق الوفرة المادية والقيمة المضافة.  �Íعند المساهم �Üدوماً ع� مضاعفة مستويات الر
ة ع� يد  � � المنطقة، تمكنا من تقديم منتجات وخدمات مم®�

� للسلع النفطية الرئيسية �� �Íوكوننا وك�ء رسمي
� هذا القطاع.  ف�³جل عم�ئنا الكرام نقوم من خ�ل مجموعتنا 

ات عملية �� Ê®فريق تسويق متمكن وخ
� هذا المجال التجاري لجلب مزيد من التحسينات ورفع جودة وكفاءة العمل والنمو 

بتعزيز استثماراتنا ��
وا�بتكار بمستوى الخدمات.

   

تجارة النفط والغاز



تعت®Ê إدارة السفن جزًءا اساسياً من الخدمات البحرية، ونحن نعمل  لتقديم مجموعة كاملة من خدمات 
كز ع� تقديم كل ما هو  ة من السفن. فلسفتنا ا̈�دارية ت®� � تمكننا من إدارة مجموعة كب®�

عالية الجودة  ال��
� كافة 

جديد مع إعطاء ا�³ولوية لس�مة والصيانة والتشغيل الخا�� من العيوب والجودة وحماية البيئة ��
أنشطة إدارة السفن الخاصة بنا.

� إدارة السفن 
نحن نعمل أفضل ما لدينا من قدرات لضمان تشغيل السفن بشكل فعال ونوفر لعم�ئنا ��

� عليها. لدينا تاريخ طويل من ا̈�دارة  �Íأفضل ا̈�دارة التقنية من خ�ل تلبية متطلبات العم�ء وجميع العامل
ة الذين يعملون ع� تحقيق أقÓ استفادة من  Ê®الفنية والتقنية وذلك من خ�ل دعم موظفينا ذوي الخ

جميع عمليات التجارية وإدارة السفن.

كات  كات التابعة لمجموعة ·� كة خور الزب®� للم�حة ش.م.ل. أنشطتها ا�ستثمارية كإحدى ال�� ت ·� با·�
� توف®� حلول الشحن والخدمات البحرية للصناعات النفطية والغاز والطاقة حيث 

ة واسعة �� Ê®كاسكو بخ
 �

³ والعمليات اللوجستية �� �âقطاع الشحن البحري والم�حة والموا �
تقّدم خدمات عالمية المستوى ��

المنطقة.  واليوم نمتلك أسطولنا الخاص من ناق�ت النفط وناق�ت الغاز والدعم وا̈�مداد وقوارب 
السحب با̈�ضافة إ� البوارج والحلول اللوجستية ذات المستوى العالمي. 

� ومختص بمراقبة السوق ورصد فرص العمل المجزية وتطبيق  كة ا�ستعانة بفريق متم®� يتوج نجاح ال��
 . التقنيات المبتكرة وذلك بهدف الحفاظ ع� نمو ا�³رباح  وا�³داء الما��

   

إدارة السفن

الخدمات البحرية



ستشارية - النفط والغاز الخدمات ا��

� يحتاجونها 
� تدعم عملهم وترشدهم إ� الطرق وا�³ساليب ال��

نحن نقدم حلول استشارية للمؤسسات ال��
. خدمات ا�ستشارات لدينا  � ليحققو من خ�لها أهدافهم و إكمال مشاريعهم ع� مستوى عال ومتم®�

� جميع 
� إدارة السفن ، وإدارة العقارات ، والتجارة العامة ، وأك®� من ذلك بكث®� ��

تتكون من ، استشارات ��
تفاصيلها وطرق ادارتها.

اتيجيات وحلول من خ�ل توف®� الوسائل ال�زمة لتنفيذ المتطلبات  نحن نعزز المؤسسات بتقديم اس®�
� تؤدي إ� نمو أعمالهم ومشاريعهم التجارية 

ونوفر لهم أيضاً العمليات والرؤى الفنية ال�زمة ال��
وازدهارها.

� الذي يراقب السوق ويقيم  � خدماتها ا�ستشارية من خ�ل فريقها المتم®�
ناشونال �� يتوج نجاح كاسكو ان®�

الفرص المربحة و التقنيات المبتكرة للحفاظ ع� النمو المربح ورفع ا̈�نتاجية.

النقل والخدمات اللوجستية

ولية، كما توفر أسطول  تقّدم كاسكو خدمات النقل البحري إ� جانب تخزين النفط والغاز والمنتجات الب®�
� المنطقة. فهذه المجموعة لديها القدرات 

ناق�ت بحرية للعمل بشكل فعال واقتصادي لصالح عم�ئها ��
� تقديم ا̈�مدادات اللوجستية 

ات والسجل الحافل لتوف®� خدمات الشحن، والمعدات ال�زمة �� Ê®والخ
� المنطقة.

لشحن منتجات النفط ��

� تتطابق 
ومن الجدير بالذكر أن كاسكو تمتلك أسطو�ً متكام�ً من السفن المجهزة ع� أع� المستويات ال��

مع المعاي®� الدولية وذلك من اجل تغطية كافة عملياتها اللوجستية ابتداء من نقطة المنشأ وح�� نقطة 
امها   � التسليم. كافة الخدمات المقدمة توفر الحلول ال�زمة ̈�دارة العمل بشكل فعال واقتصادي، مع ال®�

� تتوافق مع اللوائح والمعاي®� العراقية لضمان المرور ا�çمن.
� الدولية وا�³هم تلك ال�� �Íبالقوان

ام بمواعيد الشحن  � � تؤكد مفهوم ا̈�ل®�
� قطاع النفط وال��

اليوم تفتخر كاسكو بقدرتها الواضحة ��
� تقوم ع� أسس 

المحددة، كما واتباع طرق الشحن ا�³ك®� اماناً اثناء تقديم الخدمات اللوجستية ال��
بسيطة وسلسة ومنخفضة التكاليف.

   



� نعمل من أجل الخروج بوحدات عقارية ناجحة تتناسب مع 
تطوير العقارات هي إحدى أهم ا�³سس ال��

احتياجات السوق. وهذا هو أساس عملنا الذي يشمل تنمية وتطوير العديد من المناطق السكنية والتجارية 
والسياحية ورفع القيمة المضافة لها من خ�ل تطوير وحدات عقارية وخدماتية تت�ئم مع احتياجات 

المجتمع والفئات المستهدفة، وتشمل جميع مراحل التطوير العقاري وتنفيذه.

� تتما�Ù مع معاي®� ا�ستثمار والسم�ة لدينا. حيث نقدم 
� كاسكو البحث عن الفرص ال��

نواصل اليوم ��
� ادارة عقارات واستثمارات فندقية متعددة، ابتداء من ملكية العقار ا� إدارة المرافق 

خدمات متكاملة ��
� كندا والعراق ودولة ا̈�مارات العربية المتحدة. 

المختلفة لكافة الممتلكات والمشاريع السياحية ��

� بالخدمات 
ة بهدف تطوير العقار والر�� � كما ونتطلع دوما إ� استهداف العقارات وا�ستثمارات المم®�

المقدمة للمجتمع. 

� دولة ا̈�مارات 
� مجال الضيافة حيث أن لدينا مشاريع قائمة من الفنادق ��

نواكب كل ما هو جديد ��
المتحدة ونسعى دوماُ لتنفيذ تصاميم فريدة وعèية من نوعها.

� مجال الخدمات السياحية والضيافة مع سلسلة مطاعم 
� منطقة الخليج ��

اكتنا الرسمية �� � ب�� نع®�
ة يمكن أن تنمو ب�عة إذا  وبات عالمية ذات أصول فرنسية، حيث نؤمن بأن سلسلة المطاعم الكب®� وم��

تمت إدارتها بشكل جيد.

   

تطوير العقارات

الضيافة
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