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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 



ا�ستثمارات  يف  تتخ�س�س  حيث  الأفريقية  القارة  بلدان  يف  بارزة  مبكانة  ››القلعة‹‹  �سركة  حتظى 
اإقامة  على  ››القلعة‹‹  �سركة  وتعمل  اأفريقيا.  و�سرق  �سمال  اأ�سواق  يف  الأ�سا�سية  والبنية  الطاقة 

عجلة  دفع  يف  وامل�ساهمة  امل�ستدام  النمو  حتقيق  على  القدرة  ذات  اجلذابة،  ال�ستثمارية  امل�سروعات 
والأ�سمنت  الطاقة  مثل  ال�سرتاتيجية  القطاعات  اأبرز  تغطية  خالل  من  باأفريقيا  القت�سادية  التنمية 

والتعدين. اللوجي�ستي  والدعم  والنقل  والأغذية 

يتجاوز  ا�ستهالكي  �سوق  بوجود  القارة  بلدان  تتميز  اإذ  الأفريقية،  احلقبة  اأعتاب  على  ››القلعة‹‹ اأننا  �سركة  وتوؤمن 
الدول  باأن  علًما   ،2040 عام  بحلول  العامل  يف  العاملة  للقوى  مركز  اأكرب  اإىل  التحول  على  مقبلة  وهي   ن�سمة،  مليار  حجمه 

اأفريقيا. قارة  من  دول  �سبع  بينها  يوجد  العامل  حول  منًوا  الأ�سرع  الع�سر 

مبا�سرة  ب�سورة  الأفريقية  الأ�سواق  يف  ال�ستثمار  بداأت  ال�سركة  اأن  غري  ن�ساأتها،  ››القلعة‹‹ منذ  �سركة  ل�ستثمارات  الرئي�سي  الع�سب  امل�سري  ال�سوق  ويعد 
‹‹ التي  ››�سكك حديد ريفت فايل  راأ�سها �سركة  اأفريقية خارج  م�سر، وعلى  اأ�سواق  ن�ساأت يف  التي  التابعة  العديد من ال�ستثمارات  2006، وهناك  منذ عام 

واأوغندا. كينيا  يف  احلديدية  لل�سكك  القومية  ال�سبكة  باعتبارها  اأفريقيا  يف  البينية  التجارة  عقبات  تذليل  على  تعمل 

والبنية  الطاقة  قطاعات  تطرحها  التي  تلك  وخا�سة  باأفريقيا،  الواعدة  الفر�س  اإىل  الدويل  ال�ستثمار  جمتمع  توجيه  م�سئولية  عاتقها  ››القلعة‹‹ على  وتاأخذ 
املعتادة  امل�سروعات  من  كثرًيا  اأعلى  ا�ستثمارية  بجدوى  وحتظى  القت�سادي  النمو  حتفيز  يف  ت�ساهم  التي  امل�سافة  القيمة  م�سروعات  من  وغريها  الأ�سا�سية 

الأ�سا�سية.  واخلامات  ال�سلع  لتجارة 

اأفريقيا  ا�ستثمار مبا�سر يف  اأكرب �سركة  ››القلعة‹‹ اإىل كونها  ترجع جذور 
وال�سرق الأو�سط من حيث الأ�سول املدارة خالل 6 �سنوات متتالية من 2007 
اإنرتنا�سونال،  اإكويتي  برايفت  موؤ�س�سة  لت�سنيف  وفقًا  وذلك   ،2012 حتى 
والتي اختارت ››القلعة‹‹ كذلك �سمن اأكرب 10 �سركات ا�ستثمار مبا�سر يف  

الأ�سواق النا�سئة حول العامل. 

اإدارة اجلمعية الأفريقية لراأ�س  ››القلعة‹‹ بع�سوية جمل�س  وحتظى �سركة 
املنظمة  اإدارة  ملجل�س  ال�ست�ساري  الع�سو  وهي   ،)AVCA( املخاطر  املال 
الدولية لال�ستثمار املبا�سر يف الأ�سواق النا�سئة )EMPEA(، والع�سو املوؤ�س�س 

.)EPEA( للجمعية امل�سرية لال�ستثمار املبا�سر

تعزيز  اإىل  ا�ستثمارية متكاملة تهدف  ا�سرتاتيجية  ››القلعة‹‹  �سركة  تتبنى 
امل�سروعات  خالل  من  العاملية  اخلريطة  على  للمنطقة  التناف�سي  املركز 
خالل  الإقليمي  النمو  دعم  على  القادرة  القت�سادية  بالقطاعات  الناجحة 
ال�سنوات املقبلة. وتغطي ا�سرتاتيجية  ال�سركة جمموعة من املحاور الأ�سا�سية 
مبا يف ذلك خلق فر�س العمل اجلديدة وزيادة كفاءة املنظومة القت�سادية 
املقومات  توظيف  اإىل  ››القلعة‹‹  ا�ستثمارات  وت�سعي  م�ستدامة.  ب�سورة 
اأفريقيا، من التحرير التدريجي  الداعملة مل�ستقبل املنظومة القت�سادية يف 
لقطاع الطاقة وتزايد احلاجة اإىل تطوير �سبكات البنية الأ�سا�سية ملواكبة النمو 
ال�سكاين ال�سريع، بالإ�سافة اإىل املميزات الت�سديرية التي حتظى بها الأ�سواق 
الأفريقية املدعومة بانخفا�س تكاليف الإنتاج والت�سنيع مع الرتفاع املطرد 

بالأ�سعار العاملية لل�سلع الأ�سا�سية.

�شريك رئي�شي يف م�شرية �لتنمية �لأفريقية�لريادة �ل�شتثمارية يف �أنحاء �لقارة �لأفريقية

�لطاقة
النمو  مواكبة  اإىل  ››القلعة‹‹  ا�ستثمارات  تهدف 
وما  الأفريقية  القارة  باأ�سواق  املتوقع  القت�سادي 
عرب  الطلب  مبعدلت  مرتقب  ارتفاع  من  ي�ساحبه 
تنمية قطاع  تعرقل  التي  للتحديات  توفري حلول عملية 
الطاقة باملنطقة. وتتنوع تلك احللول بني اأن�سطة تكرير 
البرتول وتوليد وتوزيع الطاقة بالإ�سافة اإىل م�سروعات 
الطاقة البديلة، علًما باأن ا�ستثمارات القلعة تقوم على 
التكامل بني الأن�سطة املختلفة من ا�ستك�ساف ومعاجلة 
توزيع  اإىل  البرتول  وتكرير  الطبيعي  الغاز  وت�سنيع 
وتوليد الطاقة الكهربائية وم�سروعات الطاقة اجلديدة 

واملتجددة.

طاقة عربية
من  ال�سركة  اأن�سطة  متتد 
العربي،  اخلليج  اإىل  م�سر 
وتوزيع  بتوليد  تقوم  حيث 
والغاز  الكهربائية  الطاقة 
خدمات  وتوفري  الطبيعي 
اأكرث  اإىل  وال�سيانة  الت�سغيل 
�سكنية  من�ساأة  األف   830 من 

و�سناعية وجتارية.

�شركة تو�زن
متتد عمليات ال�سركة من م�سر 
اإىل نيجرييا، ومن ال�سودان اإىل 
اآ�سيا، حيث تهدف  جنوب �سرق 
املخلفات  تدوير  اإعادة  اإىل 
وحتويل  واملنزلية،  الزراعية 
وغريه  بديل  وقود  اإىل  النفايات 
الورق  بدائل  مثل  املنتجات  من 

والأعالف احليوانية. بيا
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�ل�شركة �مل�شرية للتكرير
اأحدث معمل  باإن�ساء  ال�سركة حالًيا  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 
القت�سادية وتقلي�س واردات ال�سولر يف 
املعدلت  ن�سف  من  باأكرث  املحلي  ال�سوق 
النبعاثات  ثلث  خف�س  وكذلك  احلالية 

�شركة �أ�شكوم للتعدين  
و�خلدمات �جليولوجية

كربى  من  واحدة  هي  اأ�سكوم  �سركة 
تقدمي  يف  املتخ�س�سة  ال�سركات 
املحاجر  اإدارة  واأن�سطة  خدمات 
ال�سوق  يف  الأ�سمنت  ل�سناعة 
كذلك  اأ�سكوم  ومتتلك  امل�سري، 
مواد  اإنتاج  يف  متخ�س�سة  �سركة 

البناء ب�سوق اجلزائر.

ال�ستفادة  تعظيم  اإىل  القلعة  �سركة  تهدف 
القارة  باأ�سواق  الطبيعية  املوارد  وفرة  من 
عرب  الأو�سط،  ال�سرق  ومنطقة  الأفريقية 
ا�ستثمارية متكاملة يف جمالت  بناء منظومة 
مل�سانع  املحاجر  اإدارة  ت�سمل  متعددة 
ال�سديقة  البناء  مواد  وت�سنيع  الأ�سمنت، 
على  والعاملي  املحلي  الطلب  وتوفري  للبيئة، 
للموا�سفات  املطابق  الكال�سيوم  كربونات 
ال�سناعية  اخلامات  من  وغريها  الدولية، 

ذات القيمة امل�سافة.
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�لنقل و�لدعم �للوجي�شتي
توظيف  على  ››القلعة‹‹  �سركة  تعمل 
النقل  م�سروعات  اإىل  العاملي  التحول 
احلديدية  ال�سكك  و�سبكات  النهري 
اإمدادات  يف  امللحوظ  النق�س  ملواجهة 
يف  كفاءة  اأكرث  باعتبارها  الطاقة، 
على   ال�سركة  وتعمل  الوقود.  ا�ستهالك 
تذليل العقبات التي تعوق حركة التجارة 
اأفريقيا من خالل منظومة  البينية يف 
امل�سروعات  من  متكاملة  ا�ستثمارية 
القادرة على طرح خدمات النقل باأ�سعار 

تناف�سية.

�شركة نايل لوجي�شتيك�س  
تهدف ال�سركة اإىل  توفري حلول النقل 

النهري املوفرة يف ا�ستهالك الوقود 
وتكوين �سبكة للربط بني املنتجني 
وامل�ستوردين يف الأ�سواق املحلية 
والعاملية  عرب توظيف املميزات 

الفريدة التي يحظى بها نهر النيل.

�شركة �أفريكا ريل و�يز
تقوم ال�سركة باإدارة وت�سغيل ال�سبكة 
القومية لل�سكك احلديدية يف كينيا  

واأوغندا من اأجل تقدمي خدمات نقل 
الركاب والب�سائع وامل�ساهمة يف خف�س 

اأ�سعار ال�سلع ال�ستهالكية من خالل 
تقلي�س نفقات النقل. دان
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�شركة وفرة
تق���وم ال�سرك���ة باإنت���اج املحا�سي���ل 
الزراعي���ة الأ�سا�سي���ة لال�سته���الك 
املحل���ي باعتباره���ا حج���ر الزاوي���ة 
يف منظوم���ة الأمن الغذائ���ي ودافع 
رئي�سي لعجلة التنمي���ة القت�سادية 

يف دولّتي ال�سودان وجنوب ال�سودان.
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�لأغذية
امل�سروعات  تطوير  باأهمية  ››القلعة‹‹  توؤمن  
ال�سحي  الغذاء  لتوفري  العمالقة  الزراعية 
ومتتلك  الأفريقية.  القارة  لأبناء  والآمن 
ال�سركة عدًدا من امل�سروعات الرائدة يف جمال 
ال�سناعات الغذائية املطابقة ملوا�سفات اجلودة 
وال�سالمة الدولية. وتقوم ال�سركة كذلك باإنتاج 
الطلب  ذات  ال�سرتاتيجية  الزراعية  املحا�سيل 
منظومة  لدعم  �سعًيا  املحلية  بالأ�سواق  املرتفع 
حلول  وطرح  الطويل  املدى  على  الغذائي  الأمن 

عملية خلف�س فاتورة ال�سترياد.

جمموعة �أ�شيك �لقاب�شة 
ا�ستثمارات  تقوم  وال�سودان،  اجلزائر  اإىل  م�سر  من 
جمموعة  ››ااأ�سيك القاب�سة‹‹ بت�سنيع مواد البناء عالية 
اجلودة طبقًا للموا�سفات البيئية الدولية، مع امل�ساهمة 

بيايف بناء وتطوير منظومة البنية الأ�سا�سية باملنطقة. 
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من  فقط   %36 على  الأفريقية  ال�سحراء  جنوب  دول  ت�ستحوذ 
متثل  اأنها  من  الرغم  على  اأفريقيا  يف  الأ�سمنت  اإنتاج  اإجمايل 
وتهدف  ال�سمراء.  للقارة  ال�سكاين  التعداد  من   %84 قرابة 
�سناعة  يف  ››القلعة‹‹  ل�سركة  التابعة  ال�ستثمارية  امل�سروعات 
البنية  �سبكات  وتطوير  اإقامة  اإىل  والهند�سة  والإن�ساء  الأ�سمنت 

الأ�سا�سية التي تعد ركيزة اأ�سا�سية لنمو الأ�سواق الأفريقية.

�لأ�شمنت

››�لقلعة‹‹ تت�شدر �مل�شهد �ل�شتثماري باأفريقيا
تركز ا�ستثمارات �سركة ››القلعة‹‹ على قطاعات ا�سرتاتيجية �ستعيد ت�سكيل املنظومة 

القت�سادية باأفريقيا

�سركة ››القلعة‹‹ ع�سو املنظمة الدولية 
منظمة  وهي   )GIIN( املوؤثر  لال�ستثمار 
غري هادفة للربح تعمل على تعزيز قدرة 
ال�سركات واملوؤ�س�سات الهادفة للربح على 
والبيئية  الجتماعية  التحديات  مواجهة 

يف اأنحاء العامل.

تع���د �سرك���ة ››القلع���ة‹‹ من الأع�س���اء البارزين مبب���ادرة التفاق العاملي ل���الأمم املتحدة يف 
م�س���ر )UNGC Network Egypt( وه���ي اأك���رب مبادرة تطوعي���ة تهدف اإىل تعزي���ز امل�سئولية 
الجتماعي���ة لل�س���ركات وت�سم اأكرث من 12 األف ع�سو من ال�س���ركات واملنظمات غري الهادفة 
للرب���ح م���ن 145 دولة ح���ول العامل. تعد مبادرة التف���اق العاملي لالأمم املتح���دة اإطاًرا ي�سمح 
للموؤ�س�س���ات التجاري���ة واملنظمات غري الهادف���ة للربح مبواءمة عملياته���ا وا�سرتاتيجياتها مع 

10 مب���ادئ مقبول���ة عامليا يف جمالت حق���وق الإن�س���ان والعم���ل والبيئ���ة ومكافح���ة الف�س���اد.

اإىل مبادرات التنمية الب�سرية وتطوير املنظومة التعليمية باعتبارها الركائز الأ�سا�سية للنهو�س مبكانة املنطقة على خريطة املناف�سة  ››القلعة‹‹ عناية خا�سة  تويل �سركة 
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 
اإقامة امل�سروعات والأن�سطة القت�سادية اخلا�سة يف املناطق  التنمية الإدارية والتنظيمية بغر�س ت�سجيع  برامج التدريب املهني للعمالة الكينية وطرح غريها من مبادرات 

املحيطة بامتياز ال�سركة وذلك يف اإطار اإ�سرتاتيجية متكاملة و�سعتها ››ريفت فايل‹‹ بهدف التفاعل الإيجابي مع اأبناء املجتمع املحلي يف كينيا.

+10 �شنو�ت خربة باإقامة �ل�شتثمار�ت ذ�ت �ملردود �ملجتمعي و�لبيئي

��شتثمار�ت �لقلعة يف �أفريقيا
متتلك �سركة ››القلعة‹‹ عدًدا من امل�سروعات ال�ستثمارية البارزة يف اأفريقيا، منها �سركة ››اأفريكا ريل وايز‹‹ 
القائمة على ت�سغيل ال�سبكة القومية لل�سكك احلديدية يف كينيا واأوغندا من خالل �سركة ››ريفت فايل‹‹، وال�سركة 
››امل�سرية للتكرير‹‹ التي تعمل على اإقامة اأحدث من�ساأة تكرير يف القاهرة الكربى بتكلفة ا�ستثمارية تبلغ 3.7 
مليار دولر اأمريكي، و�سركة ››نايل لوجي�ستيك�س‹‹ التي تقدم خدمات النقل النهري واإدارة املوانئ النهرية يف م�سر 
وال�سودان وجنوب ال�سودان، بالإ�سافة اإىل �سركة ››وفرة‹‹ املتخ�س�سة يف م�سروعات الإنتاج الزراعي والتي ميتد 

ن�ساطها على م�ساحة تتجاوز 500 األف فدان من الأرا�سي الزراعية يف ال�سودان وجنوب ال�سودان.

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

خمتلف جن�سيات العامل.
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