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للتكرير  المصرية 
استكمال  على  توشك 
 4,4 بتكلفة  مشروعها 

مليار دوالر
القلعة تستعد لتشغيل أكبر مشروع 
األخير  الربع  خالل  بمصر  خاص  قطاع 
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األسمنت

أحمد هيكل

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

للمجموعة 	• الأ�سبق  املنتدب  والع�سو  التنفيذية  اللجنة   ع�سو 
�ساهم يف حتويلها من مكتب  والتي  القاب�سة،  املالية هريمي�س 

ا�ست�سارات مالية اإىل بنك ال�ستثمار الرائد يف العامل العربي
الهند�سة 	• يف  والدكتوراه  املاج�ستري  درجات  على   ح�سل 

ال�سناعية والإدارة الهند�سية من جامعة �ستانفورد الأمريكية

هشام الخازندار

الشريك المؤسس والعضو المنتدب

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

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

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

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

كريم صادق

العضو المنتدب

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

خربة عملية هائلة من عمله مع البنك التجاري الدويل والبنك 	•
العربي

 ح�سل على درجة املاج�ستري يف الأوراق املالية الدولية وال�ستثمار 	•
والبنوك واملوؤ�س�سات املالية من جامعة ريدينج الربيطانية

 50 +
تابعة شركة  إجمالي اإليرادات خالل عام 2018

13.2 مليار جنيه
التعليمية المبادرات  من   مستفيد 

البشرية الطاقات  تنمية   وبرامج 
القلعة أطلقتها  التي 

 32,000

األصولموظف إجمالي 

CCAP.CA
البورصة المصرية التداول في  كود 

88.8 مليار جنيه 15,000



15 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
تابعة  �سركة  اأكرب  هي  عربية  طاقة 
الطاقة  توزيع  جمال  يف  اخلا�س  للقطاع 
حمطة   51 حالًيا  متتلك  حيث  مب�سر، 
حوايل  بربط  الآن  حتى  وقامت  خدمة 
الطبيعي.  الغاز  ب�سبكة  عميل  مليون 
حمطة  اإن�ساء  على  حالًيا  ال�سركة  وتعمل 
يف  وات  ميجا   50 بقدرة  �سم�سية  طاقة 
منطقة بنبان بالقرب من مدينة اأ�سوان.

الشركة المصرية للتكرير
باإن�ساء  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة  قامت 
القاهرة  منطقة  يف  متطور  تكرير  معمل 
 4.4 تبلغ  ا�ستثمارية  بتكلفة  الكربى 
امل�سروع  �سي�ساهم  اأمريكي.  دولر  مليار 
يف تعزيز الأداء القت�سادي والبيئي عرب 
من  و%40   %30 بني  يرتاوح  ما  تقلي�س 
واردات ال�سولر يف ال�سوق املحلي وكذلك 
منع انبعاث 186 األف طن من النبعاثات 
خالل  ت�سغيله  عند  م�سر  يف  الكربيتية 
ومتثل   .2019 عام  من  الأخري  الربع 

شركة توازن
تدوير  جمال  يف  رائدة  �سركة  توازن  تعد 
املخلفات وحتويلها اإىل الوقود البديل امل�ستق 
املخلفات  من  امل�ستق  والوقود  املخلفات  من 
ال�سناعية  امل�سروعات  خلدمة  الزراعية 
كثيفة العتماد على الطاقة، وذلك من خالل 
واإنتاج. وتتخ�س�س  اإيكارو  التابعة  �سركاتها 
�سركة اإيكارو يف جمع ونقل ومعاجلة املخلفات 
الزراعية، بينما تقوم جمموعة اإنتاج باإن�ساء 
قوي  بتواجد  وحتظى  املخلفات  فرز  معامل 

على ال�ساحة الدولية.

األغذية

مجموعة جذور
جمايل  يف  ج��ذور  جمموعة  تتخ�س�س 
ال��زراع��ة والأغ��ذي��ة، حيث تقوم بطرح 
الغذائية  املنتجات  م��ن  متنوعة  باقة 
مقومات  من  م�ستفيًدة  اجل��ودة  عالية 
قطاع  بها  ينفرد  التي  الفريدة  النمو 

الزراعة يف ال�سوق امل�سري

مزارع دينا
تع���د مزارع دين���ا اأكرب مزرع���ة اإنتاج 
األبان تابعة للقطاع اخلا�س امل�سري، 
حي���ث متتل���ك مزرع���ة األب���ان تبل���غ 
م�ساحتها حوايل 10 اآلف فدان وت�سم 

قطيع اأبقار يتجاوز 15.192 بقرة.

األسمنت

مجموعة أسيك القابضة
والإن�ساءات  الأ�سمنت  اإنتاج  مب�سروعات  ال�ستثمار  يف  الرائدة  ال�سركة  هي 
وت�سم  واملنطقة.  م�سر  اأ�سواق  يف  ال�ست�سارية  واخلدمات  الهند�سية  والإدارة 
متتلك  والتي  لالأ�سمنت،  اأ�سيك  �سركة  مظلتها  حتت  القاب�سة  اأ�سيك  جمموعة 

م�سنع اأ�سمنت التكامل يف ال�سودان.

التعدين

شركة أسكوم للتعدين والخدمات الجيولوجية 
اأ�سكوم هي ال�سركة الرائدة يف قطاع التعدين يف ال�سوق امل�سري وتتنوع اأن�سطتها بني 
وتعمل حال�س  والكيماويات.  الكربونات  وت�سنيع  الثمينة  املعادن  واإنتاج  ا�ستك�ساف 
ت�سنيع  �سركة متخ�س�سة يف  اأ�سكوم، وهي  �سركة  العازلة حتت مظلة  للمواد  روك 
وت�سدير ال�سوف ال�سخري وغريها من مواد البناء التي تدخل يف تطبيقات العزل، 

مما يجعله اأحد البدائل العملية لال�سترياد.

الطاقة

النقل والدعم اللوجيستي

... ستعيد تشكيل المنظومة االقتصادية بالمنطقة ...

�سهدتها  التي  وال�سيا�سية  القت�سادية  التطورات  من  ال�ستفادة  يف  التابعة  و�سركاتها  القلعة  �سركة  جنحت 
العام  القطاعني  بني  ال�سراكات  وت�سجيع  تدريجًيا  الطاقة  دعم  خف�س  يف  مالحمها  اأبرز  ومتثلت  املنطقة 
واخلا�س، وهى ذات ال�سيا�سات التى نادت بها القلعة منذ ن�ساأتها قبل اأكرث من 15 عاًما. وقد ركزت القلعة 
خالل الفرتة املا�سية على تطوير منوذج اأعمالها وتهيئة عدة ا�ستثمارات تابعة لال�ستفادة من النقلة املرتقبة 
والتعدين  الطاقة  ا�ستثمارات  وخا�سة  الراهنة،  القت�سادية  املعطيات  توظيف  عرب  املقبلة  املرحلة  خالل 
اجلديد  القت�سادي  الواقع  معامل  توظيف  يف  بكفاءة  جنحت  التي  اللوجي�ستي  والدعم  والنقل  والأ�سمنت 
وتعظيم العائد ال�ستثماري للم�ساهمني من خالل توفري البدائل العملية لال�سترياد وتعزيز القدرة التناف�سية 

ل�سادراتها وتوفري حلول الطاقة التقليدية والبديلة وو�سائل النقل املتميزة بكفائتها العالية.

... 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. وقد تطورت اأعمال ال�سركة حتى و�سلت اإىل 

منوذج ال�سركات ال�ستثمارية، تركيًزا على قطاعات حمددة من خالل عدد اأقل من ال�سركات التابعة. 

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 والطباعة والتغليف.

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. 

الذين  الكفاءات  اأ�سحاب  من  وعامل  موظف  األف   15 نحو  ››القلعة‹‹ بت�سغيل  �سركة  ا�ستثمارات  تقوم 
تت�سافر جهودهم نحو توفري احتياجات الطاقة لالأفراد وامل�سروعات ال�سناعية والتجارية، وامل�ساهمة يف 
بناء وتطوير �سبكات البنية الأ�سا�سية، وكذلك اإقامة امل�سروعات الزراعية والغذائية، وتوفري حلول النقل 
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 يف م�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، 
والطباعة  والتعدين  اللوجي�ستي،  والدعم  والنقل  والأغذية، 

والتغليف. 

 qalaaholdings.com :زوروا موقعنا الإلكرتوين

م�سروع  اأكرب  للتكرير  امل�سرية  ال�سركة 
امل�سروع  يقع  اإذ  م�سر،  يف  خا�س  قطاع 
مربع،  مرت  األف   300 م�ساحة  على 
�سنوًيا  طن  مليون   4.7 باإنتاج  و�سيقوم 
اجلودة  عالية  البرتولية  املنتجات  من 
من  طن  مليون   2.3 منها  والقيمة، 
ال�سولر املطابق ملوا�سفات اجلودة  وقود 
اأحد  يجعله  مما   ،Euro V الأوروبية 

ركائز منظومة اأمن الطاقة يف م�سر.

الطباعة 
والتغليف

الشركة الوطنية للطباعة 

بداأت القلعة جتميع نتائج الوطنية للطباعة 
يف  تتخ�س�س  �سركة  وهي   ،2018 عام 
ت�سنيع مواد التعبئة والتغليف يف ال�سوق 
طباعة  بني  اأن�سطتها  وتتنوع  امل�سري، 
الكرتون  علب  وت�سنيع  واملجالت  الكتب 
فليك�س  وورق  املموج  الكرتون  وورق 

امل�ستخدم يف الطباعة.

توؤمن القلعة مب�سئوليتها الأ�سيلة جتاه امل�ساهمة الفعالة يف تطوير املجتمعات التي ت�ستثمر بها وتركها على حال اأف�سل مما كانت عليه، وذلك بالتوازي مع اإقامة ال�ستثمارات 
اجلذابة ذات املردود الجتماعي والبيئي امل�ستدام. وقد لعبت ال�سركة دوًرا رائدا يف تبني ودمج معايري ال�ستدامة بجميع اأعمالها بهدف امل�ساهمة ب�سكل فعال يف حتقيق النمو 
ال�سامل جلميع الأطراف ذات العالقة بالتوازي مع دفع عجلة التنمية القت�سادية مب�سر واأفريقيا. وتعتز ال�سركة بالتزامها املتوا�سل بتح�سني جودة التعليم، حيث اأثمرت 
املباردات التعليمية وبرامج تنمية املهارات الب�سرية التي اأطلقتها حتى الآن عن اإفادة اأكرث من 32.000 م�ستفيد. وتعتز �سركة القلعة بحر�سها املتوا�سل على دمج وتاأ�سيل 
معايري ال�ستدامة بجميع عملياتها وهو ما انعك�س يف ان�سمامها اإىل ع�سوية ال�سبكة امل�سرية ملبادرة التفاق العاملي لالأمم املتحدة )UNGC(، بالإ�سافة اإىل دعمها لأهداف 

التنمية امل�ستدامة من خالل اختيار 6 اأهداف والرتكيز على حتقيقها، حتى تتمكن من تعظيم املردود الإيجابي بالعديد من القطاعات املحورية التي ت�ستثمر بها

15 عاًما من خبرة في إقامة االستثمارات ذات المردود المجتمعي والبيئي

نايل لوجيستيكس 
تتخ�س�س نايل لوجي�ستيك�س يف تقدمي باقة 
متكاملة من احللول اللوجي�ستية وخدمات 
النقل النهري املتمي���زة بكفاءة ا�ستهالك 
الوق���ود، وي�سم���ل ذل���ك م�ست���ودع حاويات 

�سخم يف ميناء النوبارية بالإ�سكندرية.

نايل كارجو
متتل���ك جمموع���ة م���ن املوان���ئ النهرية 
ومعدات املناولة للعمل يف املوانئ النهرية 
والبحرية، حي���ث تتخ�س�س ال�سركة يف 
تق���دمي خدم���ات املناول���ة والتخزين يف 

جمموعة من املوانئ امل�سرية.


