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أحمد هيكل

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

هريمي�س  املالية  للمجموعة  الأ�سبق  املنتدب  والع�سو  التنفيذية  اللجنة  �ع�سو  �•
بنك  اإىل  مالية  ا�ست�سارات  مكتب  من  حتويلها  يف  �ساهم  والتي  القاب�سة، 

ال�ستثمار الرائد يف العامل العربي
والإدارة  ال�سناعية  الهند�سة  يف  والدكتوراه  املاج�ستري  درجات  على  �ح�سل  �•

الهند�سية من جامعة �ستانفورد الأمريكية

هشام الخازندار

الشريك المؤسس والعضو المنتدب

املالية  باملجموعة  الكتتاب  وتغطية  الرتويج  لقطاع  الأ�سبق  التنفيذي  �املدير  �•
هريمي�س

اإعارته  خالل  من  الكربى  الدولية  لل�سركات  ال�ست�سارية  اخلدمات  �قدم  �•
ملوؤ�س�سة Goldman Sachs بلندن

لعام   )WEF( العاملي  القت�سادي  باملنتدى  ال�سابة  القيادات  جلنة  �ع�سو  �•
2013

ح�سل على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة هارفارد الأمريكية �•

كريم صادق
العضو المنتدب

)ABIC( وهي واحدة من  لال�ستثمار  العربية  لل�سركة  الأ�سبق  املنتدب  �الع�سو  �•
اأبرز �سركات ال�ستثمار املبا�سر يف م�سر

العربي والبنك  الدويل  التجاري  البنك  مع  عمله  من  هائلة  عملية  خربة  �•
والبنوك  وال�ستثمار  الدولية  املالية  الأوراق  يف  املاج�ستري  درجة  على  �ح�سل  �•

واملوؤ�س�سات املالية من جامعة ريدينج الربيطانية

عمرو الجارحي

 العضو المنتدب 
 ورئيس قطاع التمويل المؤسسي 

ومتابعة االستثمارات

ال�ستثمار  لبنك  الأ�سبق  املنتدب  والع�سو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  •� نائب 
القومي 

•� نائب الرئي�س التنفيذي الأ�سبق للبنك الأهلي القطري
•� الع�سو املنتدب الأ�سبق باملجموعة املالية هريمي�س

Fleming-CIIC الع�سو املنتدب الأ�سبق لن�ساط بنوك ال�ستثمار ب�سركة� �•

طارق صالح
العضو المنتدب

لال�ست�سارات  العربية  ال�سركة  مع  امل�سروعات  اإدارة  يف  عملية  �خربة  �•
دولر  مليون   750 با�ستثمارات  �ستارز  �سيتي  م�سروع  ت�سمل  الهند�سية، 
وم�سنع الزجاج امل�سطح يف مدينة العا�سر من رم�سان بتكلفة ا�ستثمارية 

107 مليون دولر
•� ح�سل على �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة من جامعة القاهرة، ودرجة 
املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري

عالء العفيفي

العضو المنتدب

كان  حيث  لندن  يف    Goldman Sachs موؤ�س�سة  مع  �سابقة  عملية  •  خربة 
ع�سًوا بفرق الدمج وال�ستحواذ واملوارد الطبيعية والقطاع ال�سناعي

•  بداأ حياته املهنية مع املجموعة املالية هريمي�س بفريق الرتويج وتغطية 
الكتتاب

من  الأعمال  واإدارة  القت�ساد  يف  البكالوريو�س  �سهادة  على  •  ح�سل 
اإدارة الأعمال من  اجلامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرجة املاج�ستري يف 

كلية وارتون الأمريكية 



32 ألف موظف يعملون يومًيا 
بمشروعات شركة ››القلعة‹‹ لتحقيق 

أهداف استراتيجية

"•  توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية والوقود والغاز الطبيعي، 
وحتويل املخلفات اإىل وقود بديل

امل�ساهمة يف بناء وتطوير �سبكات البنية الأ�سا�سية باملنطقة  •
نقل الب�سائع اإىل الأ�سواق مبنتهى الكفاءة  •

حتقيق القيمة امل�سافة مب�سروعات املوارد الطبيعية  •

شركة طاقة عربية
تتنوع اأن�سطة ال�سركة بني توليد وتوزيع 
اإمدادات  وتوفري  الكهربائية  الطاقة 
ال�سكنية  املن�ساآت  اإىل  الطبيعي  الغاز 
يف  والتجارية  ال�سناعية  وامل�سروعات 

م�سر ودول اخلليج العربي.

الشركة المصرية للتكرير
معمل  اأحدث  باإن�ساء  حالًيا  ال�سركة  تقوم 
منطقة  يف  البرتولية  املنتجات  لتكرير 
باإجمايل  الكربى،  بالقاهرة  م�سطرد 
�سي�ساهم  دولر.  مليار   3.7 ا�ستثمارات 
املنظومة  م�ستقبل  تعزيز  يف  امل�سروع 
يف  ال�سولر  واردات  وتقلي�س  القت�سادية 
املعدلت  ن�سف  من  باأكرث  املحلي  ال�سوق 
النبعاثات  ثلث  خف�س  وكذلك  احلالية 
خالل  ت�سغيله  عند  م�سر  يف  الكربيتية 

شركة توازن
م�سكلة  على  التغلب  يف  ال�سركة  ت�ساهم 
وحتويل  واملنزلية،  الزراعية  املخلفات 
من  وغريها  طاقة  اإىل  النفايات 
الورق  بدائل  مثل  النافعة  املنتجات 
الرئي�سي  مقرها  من  احليواين  والعلف 
يف م�سر اإىلال�سودان ونيجرييا وجنوب 

�سرق اآ�سيا.

األغذية

مجموعة جذور
الطازج  احلليب  باإنتاج  ال�سركة  تقوم 
الع�سائر  ت�سنيع  وك��ذل��ك  وال��ل��ح��وم 
الطبيعية وغريها من املنتجات الغذائية 
وال�سرق  اأفريقيا  يف  والآم��ن��ة  الفريدة 
– مع ت�سدير اأجود املنتجات  الأو�سط 

الغذائية اإىل كافة اأنحاء العامل.

شركة وفرة
تق���وم ال�سرك���ة باإنت���اج املحا�سي���ل 
الزراعي���ة الأ�سا�سي���ة لال�ستخ���دام 
املحل���ي، ومتث���ل حج���ر الزاوي���ة يف 
منظوم���ة الأمن الغذائ���ي وهي دافع 
التنمي���ة القت�سادية  رئي�سي لعجلة 
يف دولّتي ال�سودان وجنوب ال�سودان.

األسمنت

مجموعة أسيك القابضة
من م�سر اإىل اجلزائر وال�سودان، تقوم ا�ستثمارات ››اأ�سيك القاب�سة‹‹ بت�سنيع 
يف  امل�ساهمة  مع  الدولية،  البيئية  للموا�سفات  طبقًا  اجلودة  عالية  البناء  مواد 

بناء وتطوير منظومة البنية الأ�سا�سية باملنطقة.

التعدين

شركة أسكوم للتعدين والخدمات الجيولوجية 
الطبيعية يف  املوارد  وفرة  ا�ستفادة من  اأكرب  ››اأ�سكوم‹‹ اإىل حتقيق  �سركة  تهدف 
املنطقة عرب التخ�س�س يف اإدارة املحاجر مل�سانع الأ�سمنت واإنتاج مواد كاربونات 

الكال�سيوم التي تدخل يف العديد من التطبيقات ال�سناعية.

الطاقة

شركة نايل لوجيستيكس
تط���رح ال�سركة حل���ول وخدم���ات النقل 
النه���ري ال�سديق���ة للبيئ���ة واملوف���رة يف 
ا�سته���الك الوق���ود م���ن اأج���ل توظي���ف 
الإمكاني���ات الفري���دة الت���ي يتمي���ز به���ا 
م���ع  الني���ل،  لنه���ر  املالح���ي  املج���رى 
تكوي���ن �سبك���ة دع���م قوية ب���ني املنتجني 
وامل�ستوردين يف الأ�سواق املحلية والعاملية.

شركة أفريكا ريل وايز
تق���وم ال�سرك���ة ب���اإدارة وت�سغي���ل 
لل�س����كك  القومي����ة  ال�سبك����ة 
احلديدي���ة يف كيني���ا واأوغندا من 
اأجل تقدمي خدمات نقل الب�سائع 
اأ�سع���ار  وامل�ساهم���ة يف تخفي����س 
ال�سل���ع ال�ستهالكي���ة م���ن خالل 
خف�س نفقات وم�سروفات النقل.

النقل والدعم اللوجيستي

... ستعيد تشكيل المنظومة االقتصادية بالمنطقة ...

العامل يف غ�سون عقود  العاملة حول  للقوى  اأكرب مركز  اإىل  ال�سرق الأو�سط  اأفريقيا ومنطقة  �ستتحول قارة 
زمنية معدودة، كما اأن الدول الع�سر الأ�سرع منًوا حول العامل يوجد بينها �سبع دول من قارة اأفريقيا التي تعد 

�سوًقا ا�ستهالكًيا عمالًقا يتجاوز املليار ن�سمة. 

ومن ثم تهدف �سركة ››القلعة‹‹ اإىل تعزيز املركز التناف�سي للمنطقة على اخلريطة العاملية من خالل تطوير 
امل�سروعات ال�ستثمارية القادرة على التحول اإىل كيانات �سخمة وقيادة النمو القت�سادي، مع امل�ساهمة يف 

توفري فر�س العمل اجلديدة وزيادة كفاءة املنظومة القت�سادية ب�سورة م�ستدامة.

... في قطاعات إستراتيجية ...

ترجع جذور ››القلعة‹‹ اإىل كونها اأكرب �سركة ا�ستثمار مبا�سر يف اأفريقيا وال�سرق الأو�سط، حيث ن�ساأت 
عام 2004 بغر�س تطوير امل�سروعات ال�ستثمارية الهادفة اإىل تلبية احتياجات �سوق ا�ستهالكي عمالق 

يربو على 1.3 مليار ن�سمة يف  م�سر و�سمال و�سرق اأفريقيا. 

منذ  البتكارية  وامل�سروعات  الأفكار  واأ�سحاب  الأعمال  لرواد  خا�س  ب�سغف  ››القلعة‹‹  �سركة  وتتمتع 
بالأنظمة  حتظى  ثم  ومن  العامل،  حول  وال�ستثمار  التمويل  خرباء  اأكفاأ  من  جمموعة  يد  على  ن�ساأتها 
الطاقة  تت�سمن  ا�سرتاتيجية  الوا�سعة يف جمالت  الت�سغيلية  بالدراية واخلربة  فائقة اجلودة، م�سحوبة 

والأ�سمنت والأغذية والنقل والدعم اللوجي�ستي والتعدين.

شركة استثمارية رائدة ...

حتظى �سركة ››القلعة‹‹ مبكانة بارزة يف م�سر واأ�سواق ال�سرق الأو�سط واأفريقيا من خالل ا�ستثماراتها 
املوزعة على عدة قطاعات ا�سرتاتيجية �ستعيد ت�سكيل م�ستقبل املنظومة القت�سادية باملنطقة. 

تقوم ا�ستثمارات �سركة ››القلعة‹‹ بت�سغيل 32 األف موظف وعامل من اأ�سحاب الكفاءات الذين تت�سافر 
بناء  يف  وامل�ساهمة  والتجارية،  ال�سناعية  وامل�سروعات  لالأفراد  الطاقة  احتياجات  توفري  نحو  جهودهم 
النقل  حلول  وتوفري  والغذائية،  الزراعية  امل�سروعات  اإقامة  وكذلك  الأ�سا�سية،  البنية  �سبكات  وتطوير 
مب�سروعات  امل�سافة  القيمة  حتقيق  عن  ف�ساًل  البيئة،  على  واحلفاظ  الوقود  ا�ستهالك  بكفاءة  املتميزة 

املوارد الطبيعية. 

اأجل  امل�ستدامة من  وال�ستثمارات  البتكارية  امل�سروعات  املزيد من  اإقامة  ››القلعة‹‹ اإىل  �سركة  وتتطلع 
تعظيم املردود القت�سادي وال�ستثماري اإىل جميع الأطراف ذات العالقة.

�سركة القلعة )كود التداول يف البور�سة امل�سرية CCAP.CA( هي 
�سركة ا�ستثمارية رائدة مب�سروعات الطاقة والبنية الأ�سا�سية 
يف م�سر واأفريقيا، حيث تغطي �سركاتها التابعة جمموعة من 
القطاعات ال�سرتاتيجية تت�سمن قطاعات الطاقة، والأ�سمنت، 

والأغذية، والنقل والدعم اللوجي�ستي، والتعدين. 

 qalaaholdings.com :زوروا موقعنا الإلكرتوين

+10 سنوات خبرة بإقامة االستثمارات ذات المردود المجتمعي والبيئي

تويل �سركة ››القلعة‹‹ عناية خا�سة اإىل مبادرات التنمية الب�سرية وتطوير املنظومة التعليمية باعتبارها الركائز الأ�سا�سية للنهو�س مبكانة املنطقة على خريطة املناف�سة العاملية، وهو الهدف الذي تر�سخ يف عقيدة 
ال�سركة منذ ن�ساأتها وت�سعى اإىل حتقيقه عرب املوازنة بني العمل ال�ستثماري وامل�ساهمة الفعالة يف دفع عجلة التنمية القت�سادية باملنطقة والرتقاء باملجتمعات املحيطة بامل�سروعات ال�ستثمارية التابعة لل�سركة. وقد 
قامت �سركة ››�سكك حديد ريفت فايل‹‹ – على �سبيل املثال ولي�س احل�سر – بتوفري برامج التدريب املهني للعمالة الكينية وطرح غريها من مبادرات التنمية الإدارية والتنظيمية بغر�س ت�سجيع اإقامة امل�سروعات 

والأن�سطة القت�سادية اخلا�سة يف املناطق املحيطة بامتياز ال�سركة وذلك يف اإطار اإ�سرتاتيجية متكاملة و�سعتها ››ريفت فايل‹‹ بهدف التفاعل الإيجابي مع اأبناء املجتمع املحلي يف كينيا.

�سرك���ة ››القلع���ة‹‹ ع�س���و باملنظم���ة 
 )GIIN( الدولي���ة لال�ستثم���ار املوؤث���ر
وه���ي منظمة غري هادف���ة للربح تعمل 
على تعزيز قدرة ال�سركات واملوؤ�س�سات 
الهادفة للربح على مواجهة التحديات 

الجتماعية والبيئية يف اأنحاء العامل.

تعد �سركة ››القلع���ة‹‹ من الأع�ساء البارزين مببادرة التف���اق العاملي لالأمم املتحدة يف 
UNGC( وه���ي اأكرب مب���ادرة تطوعية تهدف اإىل تعزيز امل�سئولية   Network  Egypt ( م�س���ر
الجتماعية لل�سركات وت�سم اأكرث من 12 األف ع�سو من ال�سركات واملنظمات غري الهادفة 
للرب���ح من 145 دولة ح���ول العامل. تعد مبادرة التفاق العاملي لالأمم املتحدة اإطاًرا ي�سمح 
للموؤ�س�سات التجارية واملنظمات غري الهادفة للربح مبواءمة عملياتها وا�سرتاتيجياتها مع 

10 مبادئ مقبولة عامليا يف جمالت حقوق الإن�سان والعمل والبيئة ومكافحة الف�ساد.

امل�سرية  ال�سركة  ومتثل   .2017 عام 
يتم  خا�س  قطاع  م�سروع  اأكرب  للتكرير 
امل�سروع  يقع  اإذ  م�سر،  يف  حالًيا  تنفيذه 
ويقوم  مربع  مرت  األف   300 م�ساحة  على 
عامل  اآلف   8 من  اأكرث  بت�سغيل  حالًيا 
وموظف من اأبناء املجتمع املحلي، مع نقل 
فريق  من  الفريدة  واملهارات  واملعارف 
خمتلف  من  والعاملني  الأجانب  اخلرباء 

جن�سيات العامل.


