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نبذة عن شركة القلعة لالستشارات المالیة

في تأسیس مجموعة من 2004منذ نشأتھا عام ") القلعة("نجحت شركة القلعة لالستشارات المالیة 
حرص القلعة المشروعات االستثماریة التي تلبي احتیاجات عدد كبیر جدا من المستھلكین، حیث ت

البتكاریة باعتبارھا شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنیة األساسیة على إقامة المشروعات ا
.ذات المردود اإلیجابي المستدام على المجتمعات المحیطة

طاقة لدى شركة القلعة مجموعة من االستثمارات التابعة في قطاعات استراتیجیة تتضمن ال
وم بتحدید واألسمنت والدعم اللوجیستي واألغذیة والتعدین والطباعة والتغلیف، والتي سوف تق

لمشروعات مستقبل المنظومة االقتصادیة بالمنطقة من خالل تأمین احتیاجات الطاقة للمواطنین وا
ول النقل التي الصناعیة والتجاریة، وزراعة وتصنیع المنتجات الغذائیة الصحیة واآلمنة، وتقدیم حل

رد الطبیعیة، وكذلك تتمیز بكفاءة استھالك الوقود والحفاظ على البیئة، وتحقیق القیمة المضافة للموا
. المساھمة في بناء وتطویر شبكات البنیة األساسیة

ألف موظف وعامل من خالل شركاتھا التابعة17تقوم القلعة بتشغیل أكثر من 

األسمنت ومواد الطاقة
البناء و ادارة 
منشأت االسمنت

النقل والدعم 
اللوجیستي

الزراعة وصناعة 
األغذیة 

تدویر ومعالجة دالبناء والتشییفالطباعة والتغلیالتعدین
المخلفات

الصناعات ةالصناعات الطبی
الكیماویة
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لیمی�ة عل�ى في إقامة المشروعات الجدیدة وتحویل شركات محلیة قائمة إلى أبرز الكیانات الرائدة على الساحة اإلقالقلعة نجحت شركة 
.الرغم من مختلف التحدیات االقتصادیة التي خیمت بظاللھا على أسواق المنطقة

17,453
عدد الموظفین بشركة القلعة 

واستثماراتھا 
التابعة المملوكة حالیا

40,000+
فرصة عمل 

43
شركات أنشأتھا القلعة

إسھامات شركة القلعة في تحقیق التنمیة االقتصادیة في مصر

*تأسیس أحمد ھیكل

امتالك وتطویر وإضافة خطوط تأسیس

المتحدة لالنتاج الفني

أحمد ھیكل بالشراكة مع المھندس عبد الحمید أبو بكر. د: تأسیس شركة سیتي جاس *أحمد ھیكل بالشراكة مع المھندس مدحت خلیل                   . د: تأسیس شركة رایة القابضة*محمد تیمور     . أحمد ھیكل بالشراكة مع د. د: تأسیس  المجموعة المالیة ھیرمیس *
أحمد ھیكل بالشراكة مع دار الشروق. د: تأسیس شركة المتحدة لالنتاج الفني *أحمد ھیكل بالشراكة مع اخرین                  . د: تأسیس شركة فنون *أحمد ھیكل  بالشراكة مع المؤسس المشارك ھشام الخازندار                         . د: تأسیس شركة القلعة *

39
شركات طورتھا القلعة
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قامت شركة القلعة باستثمارات في مصر وافریقیا
تتخطي 

ملیار دوالر امریكي 10.5

حتى 2004وذلك منذ تأسیس شركة القلعة في 
2019دیسمبر 

النطاق الجغرافي الستثمارات القلعة

ملیار دوالر أمریكي 10.5: 2019استثمارات شركة القلعة منذ إنشاءھا حتى دیسمبر 

نیجریا

الجزائر
مصر

السودان 

جنوب 
السودان 

إثیوبیا

كینیا 

تنزنیا 

موزمبیق

ة السعودی

تونس  سوریا 

العراق

قطر 
اإلمارات 

لبنان

األردن
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مساھمات متنوعة أخرى

ملیون جنیھ مصري690–2019حتى دیسمبرإسھامات شركة القلعة في التنمیة المجتمعیة

مساھمات لصندوق تحیا مصر
)2&1ملحق  )

مبادرات الشركة المصریة للتكریر
) خارج مساھمات صندوق تحیا مصر-ملیون دوالر12(

مؤسسة القلعة للمنح الدراسیة
طالب وطالبة الى أبرز وأعرق الجامعات األوروبیة واألمریكیة195إرسال 

)4ملحق (

مدرسة100مشروع تطویر 

2005حادثة العبارة عام 

تمویل وتطویر منطقة مسطرد

ملیون44وشركاتھا

ملیون جنیھ155

ملیون جنیھ192

ملیون جنیھ135

ملیون جنیھ20

ملیون جنیھ15

ملیون جنیھ104
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15,738
مھنى التدریب الفنى وال/تطویر القدرات

في مؤسسة القلعة للخدمات المالیة 
و أكادیمیة اسیكوالمصریة للتكریر

195+
منح الماجیستیر 

في الجامعات العالمیة

15+
محافظة مصریة

32,000
من مبادارات القلعة مستفید

وشركاتھا التابعة

206
في مصرمنح لجامعات

)للمعلمین96للطالب و110(

45
مدرسة حكومیة  تم تطویرھا

)2020حتى مارس (نشارك في إعداد الجیل الجدید من قادة المستقبل  



شركات من تأسیس شركة القلعة
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م.م.الشركة المصریة للتكریر ش1.

م.م.شركة طاقة عربیة ش2.

شركة طاقة للكھرباء3.

شركة طاقة  للمناطق الصناعیة4.

شركة طاقة عربیة للطاقة الشمسیة5.

شركة طاقة لتسویق وتوزیع المنتجات البترولیة6.

شركة كاسترول إیجیبت للزیوت7.

شركة تنمیة للتمویل متناھي الصغر8.

شركة جراندفیو القابضة 9.
الشركة الوطنیة للطباعة10.
Uniboard–الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون 11.
شركة جذور12.
م.م.الشركة االستثماریة لمنتجات األلبان ش13.
سوبر ماركت مزارع دینا–الشركة العربیة للخدمات والتجارة 14.
شركة أسیك القابضة15.
شركة أسیك لألسمنت16.
شركة أسیك المنیا لألسمنت17.
شركة التكامل لألسمنت18.
شركة أسیك الجزائر19.
شركة أسیك سوریا20.
شركة أسیك للخرسانة الجاھزة 21.
شركة جالس وركس22.

شركة سفنكس للزجاج23.

شركة أسكوم لتصنیع الكربونات والكیماویات 24.

شركة جالس روك للعزل25.

شركة أسكوم بریشیوس میتالز 26.

شركة أسكوم بریشیوس میتالز السودان27.

الشركة الوطنیة لوسائل النقل المتعددة28.

شركة نایل لوجیستكس29.

الشركة الوطنیة إلدارة الموانئ النھریة30.

نایل كارجو–الشركة الوطنیة للنقل النھري 31.

شركة جنوب السودان للنقل النھري32.

شركة أسطول  للنقل33.

شركة أفریكا ریل وایز 34.

شركة بنیان للتنمیة والتجارة35.

شركة وفرة36.

شركة أسیك للتجارة37.

شركة تنویر38.

جریدة الشروق39.

الشركة الوطنیة للبترول40.

شركة وادي النیل للبترول المحدودة 41.

شركة توازن لتدویر المخلفات 42.

شركة فاینانس انلیمیتد43.

شر�ة43–شر�ات من تأس�س شر�ة القلعة
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صر، یمثل مشروع الشركة المصریة للتكریر أحد ركائز منظومة أمن الطاقة في م
ة إلى توفیر البدائل العملی2019بدأ االنتاج في أغسطس حیث یھدف المشروع الذي 

ة التنمیة الستیراد المواد البترولیة بالتوازي مع تعزیز األداء البیئي ودفع عجل
.االقتصادیة بالبالد

لكبرى أنشأت الشركة المصریة للتكریر معمل تكریر متطور في منطقة القاھرة ا
ملیار دوالر أمریكي، وھو أكبر مشروع قطاع خاص 4.4بتكلفة استثماریة تبلغ 
الجودة والقیمة یقوم المشروع بتوفیر منتجات الوقود عالیة.حالیًا في مصر وأفریقیا

اء البیئي لتغطیة االستھالك المتنامي بالسوق المحلي، مع المساھمة في تحسین األد
ألف طن من غاز ثاني أكسید الكبریت إلى ھواء 186في مصر عبر منع انبعاث 

.القاھرة الكبرى، وھو ما یعادل ثلث االنبعاثات الكبریتیة في مصر

شركات من تأسیس شركة القلعة
م.م.الشركة المصریة للتكریر ش
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ملیون طن 4.7إنتاج أكثر من 
منتجات بترولیة عالیة الجودة

طبقاً (سوالر 
لمواصفات اإلتحاد 

)5األوروبي رقم 

 ً وقود طائرات طبقا
ةللمواصفات العالمی

غازات البترول 
)البوتجاز(المسالة 

ریفورمات
)مكون البنزین(

نافتا
مازوت)مكون البنزین(

40%-%30توفیر 
)السوالر(واردات مصر من الدیزل 

شركات من تأسیس شركة القلعة
م.م.الشركة المصریة للتكریر ش
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نجحت طاقة عربیة في غضون أربعة عشر عاًما في
جال التحول إلى أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في م
تزید توزیع الطاقة بمصر، حیث تحظى الشركة بخبرة

ألساسیة عاًما في تطویر وتشغیل شبكات البنیة ا22عن 
من توزیع الغاز الطبیعي إلى تولیدلقطاع الطاقة، 

.ترولیةوتوزیع الطاقة الكھربائیة وتسویق المنتجات الب

في طاقة عربیة ھي أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص
مجال توزیع الطاقة بمصر، حیث قامت حتى اآلن 

ي ملیون أسرة بشبكة الغاز الطبیع1.2بربط أكثر من 
9محطة وقود باإلضافة إلى 55و تمتلك حالیًا 

ع.م.محطات لتموین السیارات بالغاز الطبیعي في ج

محطة جدیدة لتموین السیارات بالغاز 12وجارى العمل على إنشاء (
) محطة21الى 2020لیصل عدد المحطات بنھایة 

مطور دولى التى 32الشركة المصریة الوحیدة من بین 
ة بنبان قامت بإنشاء محطة لتولید الطاقة الشمسیة بمنطق

من الكھرباء، میجاوات 65بمحافظة أسوان لتولید
ة باإلضافة الى توزیع الكھرباء للمناطق السیاحی

.  والصناعیة والتجاریة

شركات من تأسیس شركة القلعة
م.م.شركة طاقة عربیة ش
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مشروعات توزیع الكھرباء

مشروعات توزیع بقدرات
میجاوات1100

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة طاقة للكھرباء

الخدمي الصناعي التطویر الصناعي التجارى السیاحى  التطویر
العقاري

كارفور P&G أكتوبر-بوالریس مولكایرو فستیفال سیتى بورتو شارم ال كایرو فیستیف"الفطیم 
"سیتي

ارامكس سیرامیكا ارت أكتوبر-بوالریس الزامل بورتو كایرو مول 
منطقة نبق السیاحیة

30منتجع سیاحي بسعة 100(
)نجوم5ألف غرفة فندقیة 

"أب تاون كایرو"إعمار 

سبینس كلوراید CPC أكتوبر  -بن الدن نادى وادى دجلة 
بالقاھرة الجدیدة ریكسوس شرم الشیخ جمعیة النخیل لضباط 

الشرطة القاھرة الجدیدة

ساقیة الصاوي أكوا فلو IDG أكتوبر-سامكریت أكتوبر-مول العرب شرم الشیخ–رادیسون ساس  "أیون أكتوبر"مراكز 

تویوتا حیاة كیمیا أكتوبر-األولي السویدي مول طنطا شرم الشیخ-كورال سي "سوان لیك "حسن عالم 

ھوندا دومتي CPC السادات  -بن الدن مول السالم طابا–رادیسون ساس  بورتو كایرو ریزیدنس

الیانز للتأمین ادیتا الشیخ –مول 40جالیریا 
زاید شرم الشیخ-ترافكو "القطامیة ریزیدنس"صبور 

ایكیا التجمع عبور الند سكاي مول الشروق أورینتال شرم الشیخ–صبور  "طنطا"فیرنبرو

ایكیا أكتوبر كوكاكوال امیرالد مول التجمع شرم الشیخ -الباتروس البروج

كیدزانیا التجمع ھینكل شرم الشیخ–سیتى ستارز  ر طریق مص–بالم سبرینجز 
اإلسكندریة الصحراوي

معامل المختبر شلمبرجر بالقاھرة الجدیدةكمبنسكى
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مشروعات إنتاج الكھرباء

محطة إنتاج الكھرباء من الغاز الطبیعي بمصنع إستیرنكس بالمنطقة الحرة بمیناء محطة إنتاج الكھرباء من الغاز الطبیعي في حقل سیمیتارالبترولى بالبحر األحمر
الدخیلة باإلسكندریة

محطتا إنتاج الكھرباء من السوالر  بفندقي ھیلتون وحبیبة بمرسي علم 
بالبحر األحمر محطة إنتاج الكھرباء من السوالر بمصنع المسابك بأنشاص بالشرقیة 

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة طاقة للكھرباء
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یة تقوم شركة طاقة للمناطق الص�ناع
ة باالس���تثمار وإنش���اء وتش���غیل محط���

میج��ا 375مح��والت المط��ورین س��عة 
، .ف.ك22/220فول���ت أمبی���ر جھ���د 

وبإجم����الي أط����وال ش����بكات توزی����ع 
كیل������و مت������ر 360الكھرب������اء تبل������غ 

ملی����ون 40باس����تثمارات ف����ي ح����دود 
دوالر أمریك����ي والت����ي تش����مل ع����دد 

م��ن المص��انع العالمی��ة بمنطق��ة320
9ة المطورین الصناعیین على مس�اح

ن ملیون متر مرب�ع بمدین�ة الس�ادس م�
أكت��وبر مم���ا یس��ھم ف���ي خط��ة الدول���ة 

ھرب���اء للتنمی���ة الص���ناعیة وت���وفیر الك
للمص�����انع ورف�����ع األعب�����اء المالی�����ة 

.المطلوبة للمرافق عن كاھل الدولة

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة طاقة  للمناطق الصناعیة
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طاقة تأسست شركة طاقة عربیة للطاقة الشمسیة بغرض إنشاء محطة لتولید ال
تفاقیة شراء وفقًا البنظام تعریفة التغذیة بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان الشمسیة 

ع ھیئة الطاقة الكھربائیة مع الشركة المصریة لنقل الكھرباء وعقد حق االنتفاع م
وقد میجاوات65تھدف المحطة إلى تولید .عاًما25الطاقة الجدیدة والمتجددة لمدة 

محطة منذ التشغیل الفعلي للتم االنتھاء من أعمال اإلنشاءات وتركیب األلواح وبدء 
75وقد بلغت التكلفة التقدیریة إلنشاء المحطة ما یقرب من. 2019شھر فبرایر 

.IFCملیون دوالر بالتعاون مع مؤسسة التمویل الدولیة 

مسیة وتساھم شركة طاقة من خالل بناء ھذه المحطة في المشروع القومي للطاقة الش
اقة الشمسیة بمنطقة بنبان بأسوان الذي یعتبر أكبر مشروع لتولید الكھرباء من الط

د الطاقة كما یعد نواة جدیدة لتولی. بمصر واألكبر من نوعھ عالمیًا في منطقة واحدة
إلنتاجیة الكھربائیة في مصر من الشمس، ودعم الشبكة القومیة حیث تبلغ الطاقة ا

2000من إنتاج السد العالي للطاقة الكھربائیة ویستھدف المشروع إنتاج % 90
.میجاوات من الكھرباء

.من شركة طاقة عربیة للطاقة الشمسیة% 60تمتلك شركة طاقة للكھرباء 

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة طاقة عربیة للطاقة الشمسیة
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علىیةالبترولالمنتجاتوتوزیعلتسویقطاقةشركةتركز
كةالشروتقوم.بالسوقتغطیةاألقلوالمحافظاتالمناطق

.الوقودمحطاتشبكةبتشغیلكذلك

محطة وقود55
)2019حتى دیسمبر (

ملیون لتر منتجات بترولیة وحوالي 800توزیع حوالي 
طن زیوت كاسترول 2800
)2019خالل عام (

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة طاقة لتسویق وتوزیع المنتجات البترولیة
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استرول تأسست شركة كاسترول إیجیبت للزیوت كمشروع مشترك بین شركھ ك
البریطانیة بنسبة مساھمة " British Petroleum"لیمتد التابعة لمجموعة بي بي 

% 49، وشركة طاقة عربیة إحدى شركات مجموعة القلعة بنسبة مساھمة % 51
حركات وغرض الشركة تصنیع زیوت كاسترول عالیة األداء من الطراز العالمي للم

الل والزیوت الصناعیة داخل جمھوریة مصر العربیة، ویتم توزیع الزیوت من خ
.ل في مصرشركة طاقة لتسویق المنتجات البترولیة الموزع الوحید لزیوت كاسترو

الل تھدف الشركة إلي توسیع مجال استثماراتھا وتعزیز وجودھا في مصر من خ
ة لحمایة منتجاتھا وتتیح الشركة لمستھلكي الزیوت في السوق المصري الفرص

ترول مركباتھم سواء كانت سیارات ركوب أو شاحنات باستخدام أحدث تقنیات كاس
.الرائدة في زیوت المحركات

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة كاسترول إیجیبت للزیوت
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بغ��رض ت��وفیر الق��روض والتموی��ل للمش��روعات 2009تأسس��ت ش��ركة تنمی��ة ف��ي م��ارس•
غطی��ة بتیحظ��ونمتناھی��ة الص��غر وتلبی��ة احتیاج��ات ش��ریحة واس��عة م��ن العم��الء ال��ذین ال

أل�ف 30القطاع المص�رفي، م�ن خ�الل ت�وفیر ق�روض یت�درج حجمھ�ا م�ن أل�ف جنی�ھ ال�ى 
.جنیھ

م�وذج وتحظى شركة تنمیة بمقومات ھائلة للنمو وسط المن�اخ ال�راھن بمص�ر، وحی�ث أن ن•
ي ال تحظ�ى أعمال الشركة یتبل�ور ف�ي ق�درتھا عل�ى ت�وفیر حل�ول التموی�ل ف�ي المن�اطق الت�

أكث�ر ت�احبتغطیة القطاع المصرفي، فقد قامت الش�ركة خ�الل أول ع�امین من�ذ إنش�ائھا بافت
عید ف��رع ف��ي مواق��ع اس��تراتیجیة بمن��اطق الری��ف والحض��ر ف��ي محافظ��ات الص��200م��ن 

.والدلتا، بالقرب من العمالء المحتملین، لتقدیم حلول التمویل بھذه المجتمعات
حت�ى (ملی�ار جنی�ھ 3.3ملی�ون ق�رض بقیم�ة 2قامت ش�ركة تنمی�ة من�ذ نش�أتھا بم�نح أكث�ر •

.ألف عمیل نشط250وخدمة أكثر من ملیون عمیل منھم )  2018

200أكثر من 
بأنحاء الجمھوریة فرع

3,500أكثر من 
عامل

تمویل قروض متناھیة الصغر 
ملیار جنیھ مصري 3.3بقیمة 

وخدمة أكثر من ملیون عمیل

2017التخارج من شركة تنمیة للتمویل متناھي الصغر عام تم :ملحوظة 

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة تنمیة للتمویل متناھي الصغر
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اء جران��دفیو القابض��ة عل��ى ی��د ش��ركة القلع��ة ومجموع��ة م��ن الش��ركش��ركةتأسس��ت 
ط�اع الش�ركات االستثماریین بغرض االستفادة من الفرص االستثماریة المتمیزة في ق

ملیون جنیھ مص�ري ف�ي مختل�ف 250الصغیرة والمتوسطة التي ال تتجاوز مبیعاتھا 
. أنحاء الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وتركیًزا على السوق المصري

تغلی��ف جران��دفیو ب��ین قطاع��ات عدی��دة منھ��ا التعبئ��ة والش��ركةوتتن��وع اس��تثمارات 
نیع والطباعة والرعای�ة الص�حیة والمنس�وجات والمط�اعم والخ�دمات البترولی�ة وتص�

.مواد البناء

شركات من تأسیس شركة القلعة
جراندفیو القابضةشركة
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شركات من تأسیس شركة القلعة
الشركة الوطنیة للطباعة

غلیف في عام قامت الشركة الوطنیة للطباعة باالستحواذ على شركة الشرو ق الحدیثة للطباعة الت
اھمة مطابع إلنتاج الدوبلكس، حیث تبلغ مسیونیبورد، والتي قامت بدورھا بانشاء شركة 2006

ثم قامت الشركة %. 1أحمد ھیكل . و د% 48بالشراكة مع شركة یوسف عالم % 51الشروق 
، مما مكنھا من تنویع باقة 2007الوطنیة للطباعة باالستحواذ على شركة البدار للعبوات في عام 

.منتجاتھا لتشمل الكرتون المضلع ومختلف أنواع العبوات الكرتونیة

1,987

عدد العاملین حتى 
2019

ملیون دوالر 60

ة استثمارات القلع
یة في الشركة الوطن

للتغلیف

1897
ملیون جنیھ

ایرادات الشركة 
الوطنیة للطباعة 

2019عام  شركة جراندفیو القابضة، وھي من "تحت مظلة 2006تأسست الوطنیة للطباعة في عام 
، علًما %48استثمارات شركة القلعة في الشركات صغیرة ومتوسطة الحجم ومملوكة لھا بنسبة 

.تقریبًا من الشركة الوطنیة للطباعة% 53بأن شركة جراندفیو القابضة تمتلك حصة 
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شركات من تأسیس شركة القلعة
Uniboard-الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون 

ألف متر 127بمدینة السادات على مساحة » یونیبورد«یقع مصنع الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون 
وبدأ المصنع اإلنتاج . ملیون دوالر82مربع، واستغرق تنفیذه قرابة ثالثة سنوات بتكلفة استثماریة بلغت نحو 

.2017في ینایر

الالزمة لتعبئة المطلّي الذي یستخدم في طباعة وإنتاج العلبالدوبلكس ذي الوجھ األبیض ینتج المصنع خامة 
ھزة أج–إلكترونیات –منظفات –مستحضرات تجمیل –أغذیة –أدویة"منتجات الصناعات المختلفة 

".منزلیة

ة من األوزان المختلفة وبمواصفات مكافئة للمواصفات األوروبیألف طن 120الطاقة اإلنتاجیة السنویة 
ألف طن سنوی�ا، 200والعالمیة، مع العلم بأن متوسط استھالك السوق المصریة من ھذا المنتج یبلغ حوالي 

%.7.5بمعدل نمو سنوي 

، أكیاس، تعتمد عملیة اإلنتاج على تدویر المخلفات الورقیة مختلفة االنواع، ورق جرائد، كراسات، كتب
.  ت الثالث السفلیةعلب وعبوات كرتونیة ثقیلة، والتي یتم تجمیعھا بعد استخدامھا، وذلك بالنسبة إلى الطبقا

.ر المطبوعةأما بالنسبة للطبقة الرابعة العلیا، فیتم استخدام لب الورق المستورد أو البدائل المجمعة غی
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ط��اع ش��ركة ج��ذور ھ��ي الش��ركة االس��تثماریة التابع��ة للقلع��ة ف��ي ق
ذور وترك�ز مجموع�ة ج�. األغذیة بأسواق أفریقیا والشرق األوسط

األلبان على ثالثة أنشطة متكاملة تشمل اإلنتاج الزراعي وصناعة
دین�ا والمنتجات الغذائیة، من خالل شركاتھا التابعة ومنھ�ا م�زارع

جاری�ة كبرى مزارع األلب�ان التابع�ة للقط�اع الخ�اص والعالم�ة الت(
).األكثر رواًجا في سوق األلبان بمصر

ن ضمت شركة جذور ش�ركة الرش�یدي المی�زان وش�ركة المص�ریی
م��ن أس��ھم الش��ركة الوطنی��ة % 31.5باإلض��افة إل��ى حص��ة تبل��غ 

والش���ركة ) 2009ت���م التخ���ارج منھ���ا ف���ي ع���ام (لمنتج���ات ال���ذرة 
.المصریة لمسحوق الحلیب

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة جذور
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حتل صدارة سوق بتأسیس الشركة االستثماریة لمنتجات األلبان بغرض تسویق منتجات ألبان مزارع دینا، علًما بأن الشركة ت2010قامت شركة القلعة في عام 
ة لمنتجات األلبان وقد بلغت مبیعات الشركة االستثماری. تقریبًا من إجمالي إنتاج الحلیب المبسترالطازج في السوق المصري% 70األلبان، حیث تقوم بتسویق 

.  2019ألف طن خالل عام 13حوالي 

شركات من تأسیس شركة القلعة
م.م.الشركة االستثماریة لمنتجات األلبان ش
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شركات من تأسیس شركة القلعة
سوبر ماركت مزارع دینا -الشركة العربیة للخدمات والتجارة 

لسلة قامت القلعة بانشاء الشركة العربیة للخدمات والتجارة الطالق س
، حیث نجحت 2010سوبر ماركت مزارع دینا بالسوق المصري عام 
منفذًا للبیع موزعة 17الشركة في التوسع بسلسلة السوبر ماركت لتضم 

.  ما بین القاھرة الكبرى والساحل الشمالي واالسكندریة

2017سوبر ماركت مزارع دینا  نھایة عام -تم التخارج من الشركة العربیة للخدمات والتجارة : ملحوظة
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة أسیك القابضة

ات إنت�اج شركة أسیك القابضة ھي الشركة الرائدة ف�ي االس�تثمار بمش�روع
س�واق األسمنت واإلنشاءات واإلدارة الھندسیة والخدمات االستش�اریة ف�ي أ

بض�ة من�ذ وقد قامت شركة القلعة بتطویر شركة أس�یك القا. مصر والمنطقة
رة الفنی�ة االستحواذ علیھا حتى أصبحت شركة رائدة في تقدیم خدمات اإلدا

.والھندسیة والتحكم اآللي لمشروعات األسمنت

منت تمث��ل ش���ركة أس��یك القابض���ة ص��رًحا متك���امالً ف��ي مش���روعات األس���
س��ط، والھندس��ة واإلنش��اءات بأس��واق الق��ارة األفریقی��ة ومنطق��ة الش��رق األو

لمنش�آت حیث تتنوع أعمال الشركة بین إنتاج األس�منت وتص�میم وھندس�ة ا
ي الص���ناعیة وك���ذلك تط���ویر أنظم���ة اإلدارة الفنی���ة وب���رامج ال���تحكم اآلل���

.  واإلنشاءات
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س�یك للخرس�انة قن�ا، وش�ركة أ-تملك شركة أسیك لألسمنت تحت مظلتھا مشروعات إنتاجیة تشمل شركة أسمنت التكامل في السودان، وشركة مص�ر لألس�منت 
.  ي سوریاالجاھزة وشركة أسیك المنیا في السوق المصري، ومصنع أسمنت زھانة ومصنع جلفا في الجزائر، بجانب رخصة إنشاء مصنع أسمنت جدید ف

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة أسیك لألسمنت

2017-2015تم التخارج من شركات مصر لألسمنت قنا وأسیك للخرسانة الجاھزة وأسیك المنیا في مصر ومصنع جلفا في الجزائر خالل اعوام : ملحوظة
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2015تم التخارج من شركة أسیك المنیا في مصر نوفمبر : ملحوظة

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة أسیك المنیا لألسمنت

شاء بإنقامت شركة أسیك لألسمنت 
منت لألسمصنع شركة أسیك المنیا

في بمحافظة المنیا وقد بدأ االنتاج
.2013عام 

ید من یقوم المشروع بتغطیة الطلب على األسمنت للعد
عید، مشروعات البنیة األساسیة العمالقة بمحافظات الص

من ملیون طن سنویًا 2الطاقة اإلنتاجیة حیث تبلغ
.  األسمنت الرمادي عالي الجودة

ماریة تكلفتھ االستثالذي تبلغ –یقوم المشروع 
بتطبیق أحدث ما –ملیون دوالر أمریكي 360

ًال عن وصلت إلیھ تكنولوجیا صناعة األسمنت فض
.االلتزام بأھم المعاییر البیئیة الدولیة
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة التكامل لألسمنت

مص���نع أس���منت التكام���ل ف���ي
الس�����ودان ب�����دأ االنت�����اج ف�����ي 

بطاق���������ة 2010أغس���������طس 
ط�����ن ملی�����ون 1.6إنتاجی�����ة 

س����نویًا ویع����د أكث����ر مص����انع
ق األس��منت تط��وًرا ف��ي الس��و

.  السوداني

ال���ذي بلغ���ت-یق���ع مص���نع التكام���ل 
ملی��ون 252.7تكلفت��ھ االس��تثماریة 

بیة على الضفة الغر-دوالر أمریكي
ك���م ش���مال 320لنھ���ر النی���ل ویبع���د 

.العاصمة السودانیة الخرطوم

ك�م لل�ربط ب�ین مص�نع 15وقد قام�ت أس�یك لألس�منت بتش�یید ط�رق بط�ول 
لھا التكام��ل وش��بكة الط��رق الس��ودانیة، كم��ا أقام��ت محط��ة می��اه وت��م توص��ی

وقامت شركة أسیك لألس�منت . كم15بالمصنع عبر خط أنابیب یبلغ طولھ 
میج��اوات 42أیض��ا بالتعاق��د لبن��اء محط��ة برب��ر للطاق��ة الكھربائی��ة بق��درة 

.لتأمین كافة احتیاجات الطاقة بمصنع التكامل
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وتبلغ التكلفة االستثماریة . كم جنوب العاصمة الجزائریة300تعمل شركة اسیك الجزائر لألسمنت على إقامة مصنع أسمنت جدید في مدینة جلفا التي تبعد 
.ملیون طن سنویا3.4ملیون دوالر أمریكي، في حین ستصل الطاقة اإلنتاجیة للمصنع الجدید إلي 579

غیر أن خطط العمل واجھت عددًا من عقبات التمویل وطول استغراق اإلجراءات البیروقراطیة مما أدى إلى 2009بدأت الشركة أعمال األنشاء في عام 
تعطلھا  عدة مرات خالل العامین الماضیین

2017تم التخارج من شركة جلفا في الجزائر في عام : ملحوظة

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة أسیك الجزائر
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة أسیك سوریا

عل���ى 2007حص���لت ش���ركة أس���یك س���وریا لألس���منت ف���ي مطل���ع ع���ام 
333یة تبلغ التراخیص الالزمة إلنشاء مصنع أسمنت جدید بتكلفة استثمار

ول وس���وف ی���تم تنفی���ذ إنش���اء المص���نع ف���ور وص���. ملی���ون دوالر أمریك���ي
.االستقرار السیاسي في سوریا الى وضع متقدم

1.6(ط��ن أس��منت یومی��ا 4500ت��م تص��میم المص��نع الجدی��د لیعم��ل بطاق��ة 
ك��م 85، حی��ث یق��ع ف��ي منطق��ة أب��و الش��امات عل��ى بع��د )ملی��ون ط��ن س��نویا

وق��د قام��ت ش��ركة أس��یك س��وریا لألس��منت بتجدی��د. ش��مال ش��رق دمش��ق
.2020التراخیص السوریة حتى نھایة عام 
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2015تم التخارج من شركة أسیك للخرسانة الجاھزة  في نوفمبر : ملحوظة

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة أسیك للخرسانة الجاھزة 

طیة یھدف لتغأول مشروع من نوعھ تعد شركة أسیك للخرسانة الجاھزة 
5من خاللمحافظات صعید مصر الطلب العالي وغیر المستوفى في 

ة محطات متواجدة في أسیوط وقنا وسوھاج وأسوان، باإلضافة إلى محط
.خامسة مازالت تحت اإلنشاء ومتواجدة في بني سویف

جاھزة ، وصلت الطاقة اإلنتاجیة لمصنع أسیك للخرسانة ال2014في عام 
.مكعب من الخرسانةألف متر382إلى 
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ین أنشأت القلعة شركة جالس وركس مع مجموعة من مستثمریھا المش�ارك
مال لإلستثمار في صناعة الزجاج ف�ي مص�ر ومنطق�ة الش�رق األوس�ط وش�

.  أفریقیا
ف�ي ش�ركة مص�ر % 35كما امتلك�ت ش�ركة ج�الس ورك�س حص�ة نس�بتھا 

إح���دى الش���ركات الرائ���دة ف���ي مج���ال إنت���اج ) م.م.ش(لص���ناعة الزج���اج 
الس وقام��ت ش��ركة س��فنكس ج��. وتص��دیر العب��وات الزجاجی��ة ف��ي المنطق��ة

ح بلغ�ت للزجاج التابعة لشركة جالس وركس ببناء مص�نع للزج�اج المس�ط
) ملی�ون دوالر أمریك�ي200(ملی�ار جنی�ھ مص�ري 1.1قیمتھ االستثماریة 

.   كیلومتر خارج القاھرة70في مدینة السادات، على بعد 

شركات من تأسیس شركة القلعة
جالس وركس شركة 

تم التخارج من شركة جالس وركس : ملحوظة
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2017تم التخارج من شركة سفنكس للزجاج عام : ق ملحوظة 

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة سفنكس للزجاج

لزجاج شركة سفنكس للزجاج تمتلك مصنعًا إلنتاج ا
ملیون 200المسطح في مصر بقیمة استثماریة بلغت 

.دوالر أمریكي

ألف متر مربع بمدینة 220یقع المصنع على مساحة 
ألف طن في 200طاقتھ اإلنتاجیة السادات وتبلغ 

ویعد أحدث مصنع زجاج مسطح في الشرق. السنة
من إنتاجھ إلى جمیع % 30األوسط، ویقوم بتصدیر 

.دول العالم
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة أسكوم لتصنیع الكربونات والكیماویات 

22ق�در بح�والي قامت الش�ركة بإنش�اء مص�نع متخص�ص ف�ي إنت�اج كربون�ات الكالس�یوم بتكلف�ة اس�تثماریة ت
س�یة ف�ي ص�ناعة ملیون یورو، سعیًا لتلبیة الطلب المتزاید عل�ى تل�ك الم�ادة باعتبارھ�ا إح�دى المكون�ات الرئی

أل��ف ط��ن 275ارتفع��ت الق��درة اإلنتاجی��ة للمص��نع لتبل��غ وق��د . البالس��تیك وال��ورق وال��دھانات والكیماوی��ات
، ث�م تركی�ب 2014و2013خ�الل ع�امي ملیون دوالر 7.3سنویًا بعد تركیب طاحونتین بتكلفة استثماریة 

.2019طاحونة أخرى عام 

م��ن % 75تق��وم الش��ركة بتص��دیر ح��والي 
إنتاجھ���ا إل���ى أس���واق آس���یا ودول مجل���س 
التع������اون الخلیج������ي وأفریقی������ا وأمریك������ا 

.الجنوبیة
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لخدمة السوق المحلي وأسواق التصدیر منذ ألف طن سنویًا  45بقدرة انتاجیة تبلغ بدأت شركة جالس روك للعزل إنتاج الصوف الصخري والزجاجي 
ل كما تقوم الشركة بتصدیر منتجاتھا إلى عدد من األسواق الرئیسیة في أوروبا وشما.ملیون دوالر70بتكلفة استثماریة 2012افتتاح مصنعھا في مایو 

.أفریقیا ومجلس التعاون الخلیجي وتركیا

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة جالس روك للعزل
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة أسكوم بریشیوس میتالز 

تأسست شركة أسكوم
توحید بریشیوس میتالز ل

أنشطة أسكوم في مجال
استكشاف وإنتاج 

.  المعادن الثمینة

از قد أثمرت أعمال الحفر واالستكشاف في امتی
یث قامت أسوسا بأثیوبیا عن تحقیق نتائج واعدة، ح

ھب اكتشاف ذالشركة بإصدار تقریر یشیر إلى 
لى وتركز أسكوم حالیًا ع. ملیون أوقیة1.5بواقع 

مواصلة األنشطة االستكشافیة وكذلك إعداد 
دراسات الجدوى الوافیة من أجل الحصول على 

ذھب تراخیص التنقیب وإطالق مشروعھا إلنتاج ال
.  في أثیوبیا

ن من وتعمل الشركة حالیًا باثنی
–ا أسوس(االمتیازات األثیوبیة 

–أویرو جودیر / كم مربع 402
، وامتیاز آخر )كم مربع1000

یاز في السودان ال یفصلھ عن امت
.أسوسا إال الحدود الدولیة 

قامت شركة أسكوم المملوكة 
لشركة القلعة بادخال شركة

Allied االسترالیة كشریك
عن طریق 2018رئیسي عام 

زیادة رأسمال شركة أسكوم 
بریشیوس میتالز بقیمة

.ملیون دوالر18
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة أسكوم بریشیوس میتالز السودان

.ثم توقفت ألسباب أمنیة2011بدأت أعمال االستكشاف في 
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شركات من تأسیس شركة القلعة
الشركة الوطنیة لوسائل النقل المتعددة

رب�ط م�وانئ البح�ر 2008من�ذ إنش�ائھا ع�ام المتعددةلوسائل النقلالقابضةتستھدف الشركة الوطنیة
د مص�ر، وتق�وم المتوسط بالمجري المالحي لنھر النیل وتفعیل محور تجاري لنقل البضائع إلي ص�عی

م م�ن خاللھم�ا بذلك من خالل إمتالكھا لشركتین تابعتین للنق�ل النھ�ري وإلدارة الم�وانئ النھری�ة، تق�د
.خدمات التحمیل والتفریغ باستخدام األوناش العائمة في العدید من الموانئ المصریة

المالح�ي كما تقوم الش�ركة ب�امتالك وتش�غیل أس�طول بارج�ات نھری�ة لنق�ل البض�ائع بط�ول المج�رى
مجموع�ة م�ن الم�وانئ النھری�ة بط�ول ، باإلض�افة إل�ى ام�تالك وح�دة نھری�ة50لنھر النیل یصل إل�ي 

ت النق�ل وتق�دم الش�ركة لعمالئھ�ا أیًض�ا خ�دما. المجري المالحي لنھ�ر النی�ل بجھوری�ة مص�ر العربی�ة
".أسطول للنقل البري"البرى عبر استثمارھا المباشر فى شركة 

ع المتداول�ة وص�ل حج�م البض�ائس�احات للتخ�زین بع�دة م�وانىء مص�ریة حی�ثأیًضاتمتلك الشركةو
إض�افة إل�ى ذل�ك، تق�وم الش�ركة بتش�غیل . 2019عبر مرافق الشركة ملی�ون ونص�ف ملی�ون ط�ن ف�ى 

.  مستودع جمركى للحاویات في میناء النوباریة باإلسكندریة
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة نایل لوجیستیكس

اقة متكاملة من نایل لوجیستیكس ھي الشركة التابعة للقلعة والمتخصصة في تقدیم ب
تشمل الحلول اللوجستیة وخدمات النقل المتمیزة بكفاءة استھالك الوقود، والتي

دمات النقل أنشطة التحمیل والتفریغ بالموانئ البحریة في مصر، باإلضافة إلى خ
.النھري لعمالء الشركة في مصر وجنوب السودان

حمیل تضم نایل لوجیستیكس تحت مظلتھا ثالث شركات تابعة في مجاالت الت
مصري ففي السوق ال. والتفریغ وخدمات النقل النھري في مصر وجنوب السودان

دید من تقدم الشركة خدمات التحمیل والتفریغ باستخدام األوناش العائمة في الع
، ولذلك الموانئ المصریة، علًما بأن مستوردي الفحم یشكلون أغلب عمالء الشركة

لع تعكف الشركة على التوسع بأعمالھا لخدمة مختلف العمالء من مستوردي الس
ات كما تقوم بتشغیل مستودع الحاوی. والمنتجات األخرى وعلى رأسھا الحبوب

.الجدید في میناء النوباریة باإلسكندریة

ملیون جنیھ 236
مصري

س ایرادات نایل لوجستك
2019لعام 
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شركات من تأسیس شركة القلعة
الشركة الوطنیة إلدارة الموانئ النھریة

ریغ تتخصص الشركة في تقدیم خدمات الشحن والتف
ول والتخزین باستخدام مجموعة من الموانئ النھریة بط
المجرى المالحي لنھر النیل في مصر، وموانئ 

.اإلسكندریة والسویس ودمیاط

سنوات سعیًا لتعظیم االستفادة من 10بدأت القلعة استثماراتھا بالشركة الوطنیة إلدارة الموانئ النھریة منذ أكثر من 
نات النقل البري مشروعات النقل النھري التي أصبحت االختیار األمثل لنقل البضائع بفضل تفوقھا بجدارة على شاح

مولة ما یتراوح من حیث كفاءة استھالك الوقود فضالً عن كونھا صدیقة للبیئة، علًما بأن حمولة البارج الواحد تعادل ح
.شاحنة40و20بین 

من المعدات بما فیھا ا لمجموعة متمیزةكھتتمتع الشركة بالمرونة في التعامل مع العمالء فھي تقوم بالشحن و التفریغ من مواقعھا أو من مواقع العمالء على حسب الرغبة بحكم إمتال
.كما تمتلك الشركة أسطول من الشاحنات یتم استخدامھا في نقل الحمولة للعمالء عن طریق النقل البري. الرافعات الھیدرولیكیة والھوائیة
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)بالطن(الحمولة القصوي  العدد نوع الوحدة

1190 4 متر100–بارجات ذاتیة الدفع 

374 31 متر50–بارجات ذاتیة الدفع 

975 10 متر70–بارجات مدفوعة 

650 2 متر50–بارجات مدفوعة 

0 3 متر30–بارجات دافعة 

شركات من تأسیس شركة القلعة
نایل كارجو–الشركة الوطنیة للنقل النھري 

أول من قدم بدأت الشركة الوطنیة للنقل النھري العمل في السوق المصري كأول شركة حدیثة للنقل النھري و
(Door to Door service)خدمة النقل المتكاملة باستخدام النقل النھري 

بالتعاقد مع عدة شركات حكومیة مثل الشركة العامة 2008بدأت الشركة الوطنیة للنقل النھري أعمالھا في 
أول من قام بنقل للصوامع و التخزین، وشركة النصر للفحم وشركة السكر للصناعات التكاملیة وكانت الشركة

حاویات النقل البحري التجاریة باستخدام النقل النھري
:وحدة كما یلي50تمتلك الشركة الوطنیة حالیا أسطوًال كامًال یتكون من 

بحریة، تمتلك شركة نایل كارجو مجموعة من الموانئ النھریة ومعدات المناولة للعمل في الموانئ النھریة وال
حدیدًا في مجموعة من الموانئ المصریة، وتخدمات المناولة والتخزین حیث تتخصص الشركة في تقدیم 

.موانئ اإلسكندریة واألدبیة ودمیاط
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة جنوب السودان للنقل النھري

ھریة تقوم الشركة بتشغیل أسطول بارجات ن
نھر لنقل البضائع بطول المجرى المالحي ل

.النیل في جنوب السودان

ن تمتلك الشركة أسطول مكون م
بارجات 3بارجة منھم 14

لنقل مختلف البضائعدافعة
ة داخل جنوب السودان وبین دول
السودان فى الشمال ودولة 

.جنوب السودان

و جدیر بالذكر أن أكبر عمیل لدي الشركة ھ
مم برنامج األغذیة العالمي التابع لمنظمة األ

.المتحدة
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة أسطول  للنقل

شركة أسطول وھي من الشركات 
م الرائدة والمتخصصة في تقدی
كل خدمات التورید مع التركیز بش
خاص على خدمات النقل 

ة بالشاحنات والخدمات اللوجستی
.نوالتخزین وتفریغ أوعیة الشح

عندما تولت إدارة أسطول كبیر من الشاحنات یعمل على تقدیم العدید من 2010بدأت شركة أسطول في عام 
من أنظمة ھذا وقد التزمت أسطول بتقدیم خدمة ممیزة بفضل ما لدیھا. الخدمات لقاعدة عمالء في مختلف الصناعات

ب، فضًال عما تقوم إدارة أساطیل آلیة حدیثة، وعقود صیانة قویة، وسائقین ومشرفین یتمتعوا بأعلى مستویات التدری
ات الصناعیة لذا نالت أسطول ثقة معظم الشرك. باستخدامھ من تقنیات حدیثة للوصول الى أفضل مستویات الخدمة

الشاحنات نقل المواد الخام، ونقل البضائع ب: الكبرى في مصر عن طریق تقدیم مجموعة متنوعة من الخدمات مثل
.وتوزیعھا، وتقدیم حلول النقل الداخلي بالشاحنات، فضًال عن خدمات الموانئ والتخزین
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة أفریكا ریل وایز 

ملیون دوالر أمریكي وذلك بالتنسیق مع اإلدارة التنفیذیة لشركة ریفت فالي وكذلك الشركاء المحلیین 287بتنفیذ برنامج إعادة التأھیل لخط السكة الحدید بتكلفة استثماریة 2012قامت شركة القلعة منذ عام 
شركة ن تنمیة مھارات التشغیل واإلدارة بین فریق العاملین بال عبالمشروع واستعانت بأحدث تقنیات تشغیل خطوط السكك الحدیدیة مع إحالل البنیة األساسیة لخطوط النقل وزیادة الطاقة االستیعابیة، فضالً 

. موظف2400والمكون من 

بھدف المساھمة في دفع عجلة 2010قامت شركة القلعة باالستثمار في ریفت فالي ریل وایز عام 
یة النمو الوطنیة واألفریقیة من خالل توفیر حلول النقل واللوجیستیات المتمیزة بكفاءتھا العال

امتلكت و. وأسعارھا المعقولة، سعیًا لتذلیل العقبات التي تعرقل حركة التجارة البینیة في أفریقیا
عاًما إلدارة شبكة السكك الحدیدیة في كینیا وأوغندا 25شركة ریفت فالي امتیاًزا حصریًا مدتھ 

التي تربط بین میناء مومباسا على المحیط الھندي بكینیا والعاصمة األوغندیة كامباال بطول 
.كم، وذلك مروراً بالمناطق الداخلیة في كل من كینیا وأوغندا2.352



45

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة بنیان للتنمیة والتجارة

2018تم التخارج من شركة بنیان للتنمیة والتجارة عام : ملحوظة

ى العدید من ، وھو المركز التجاري الحائز علدیزاینبولیس مولتعمل شركة بنیان في مجال تطویر المشروعات العقاریة المتخصصة كما تمتلك مشروع 
ألف 117تصمیم دیزاینبولیس مول الذي یقع على مساحة  Skidmore, Owings and  Merrillوقد قام بیت التصمیم المعماري الشھیر. الجوائز الدولیة

.متر مربع بمدینة الشیخ زاید غرب القاھرة
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة وفرة

عة شركة وفرة ھي الشركة االستثماریة التاب
ن للقلعة في قطاع اإلنتاج الزراعي بالسودا

اع وتمتلك وفرة عقود انتف. وجنوب السودان
ألف فدان من خالل شركاتھا 500ألكثر من 

، )ألف فدان في السودان324(التابعة، سابینا 
ألف فدان في جنوب 250(وكونكورد 

).  السودان

وتعمل وفرة على إقامة 
المشروعات الزراعیة الضخمة 

لتوفیر المحاصیل في السوق
المحلي، ومنھا حبوب الذرة 
، الرفیعة، والذرة، وعباد الشمس
واألرز وغیرھا من الحبوب 

.والبقولیات

بإتمام التجدیدات الشاملة 2012وقامت شركة سابینا خالل عام 
كم بھدف تأمین إمدادات المیاه 200لقنوات الري البالغ طولھا 

ألف فدان مملوكة 13ألراضي الشركة، فضًال عن ري 
د كما انتھت سابینا من ترسیم حدو. للمزارعین المحلیین

ألف فدان وفقًا 324أراضیھا الزراعیة التي تمتد على مساحة 
میع للخرائط المعتمدة سعیًا للحفاظ على حقوق ومصالح ج

.  األطراف ذات العالقة
توقف العمل في شركة  كونكورد نتیجة الدمار الذى لحق

، ۲۰۱۳بالموقع خالل الحرب االھلیة التى اندلعت فى دیمسبر 
.وجارى التفاوض على تعویضات مع حكومة جنوب السودان
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سیارة مازوت

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة أسیك للتجارة

د تتخصص شركة أسیك للتجارة في أعمال االستیرا
رى مثل والتصدیر المتعلقة بالمشروعات والصناعات الكب

.صناعة األسمنت وكذا منتج األسمنت والكلینكر

تمادا تعمل الشركة علي زیادة حجم أعمالھا في التصدیر اع
.على القدرة التنافسیة للمنتج المصري
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة تنویر

قطاع النشر شركة تنویر ھي الشركة االستثماریة التابعة لشركة القلعة في
وتضم تحت مظلتھا مجموعة من االستثمارات الضخمة منھا واإلعالم،

ریدة دار الشروق ومكتبات الشروق ومكتبات دیوان وجریدة الشروق وج
.المال والشروق لالنتاج االعالمي

امل بین تقوم على التكقاعدة محتوى ضخمةتھدف شركة تنویر إلى بناء 
صحف المنتجات اإلعالمیة اإلقلیمیة ومؤسسات نشر وتوزیع الكتب وال
قیةوالبرامج التلفزیونیة وإنتاج وتوزیع األفالم الروائیة والوثائ
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وسرعان ما احتلت موقعًا 2009الیومیة في " الشروق"تم إصدار جریدة 
والمھنیة متمیًزا وسط الصحف العربیة، مستفیدةً من سبقھا الصحفي

ة والمصداقیة والتزامھا بمواثیق الشرف الصحفي وحرصھا على دق
لخبر المصدر وصدق المعلومة وإتاحة الرأي والرأي اآلخر والفصل بین ا

وق نشر كما أنھا من الجرائد العربیة القلیلة التي تحصل على حق. والرأي
واتفقت . دورھامقاالت كبار الكتاب الصحفیین والمحللین العالمیین فور ص

ھیرالد منذ صدورھا مع كبریات الصحف العالمیة كالنیویورك تایمز، وال
والجاردیان تربیون، والنیوزویك، والفایننشال تایمز، والواشنطن بوست،

ونجحت .على نشر مواد صحفیة متمیزة بصورة حصریة باللغة العربیة
د عالمیة فور الشركة في عقد اتفاقات لنشر مقاالت كتّابھا العرب في جرائ

ي تقدم صدورھا، باإلضافة إلى البوابة اإللكترونیة لجریدة الشروق الت
ة المجاالت تغطیة إخباریة شاملة ودقیقة مشھود لھا بالثقة والكفاءة في كاف

على مدار الساعة، فضالً عن وجود الجریدة بمحتوى إخباري مقروء
.  ومرئي على منصات التواصل االجتماعي المختلفة

شركات من تأسیس شركة القلعة
جریدة الشروق
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شركات من تأسیس شركة القلعة
الشركة الوطنیة للبترول

2012تم التخارج من شركة الوطنیة للبترول عام : ملحوظة

مصر تضم أصول الشركة الوطنیة للبترول
ي ٪ من امتیاز شقیر البحري الواقع ف100

،)حقل جاما وحقل شقیر(خلیج السویس 
بو ٪ من عقد التطویر بامتیاز جنوب أ100و

.يزنیمة وامتیاز شمال المغارة االستكشاف

ة وادي وتمتلك الشركة أیًضا حصة في شرك
النیل للبترول المحدودة، صاحبة حقوق
المشاركة في اثنین من االمتیازات 
ي االستكشافیة الھامة في السودان وآخر ف

جنوب السودان، باإلضافة إلى حصة في
رالي / الشركة الوطنیة إلنتاج الزیت 

ي إنیرجي، صاحبة حقول الزیت الثقیل ف
.تانمصر وحقول الغاز الطبیعي في باكس
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 2013تم التخارج من شركة وادي النیل للبترول عام: ملحوظة

شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة وادي النیل للبترول المحدودة 

من % 100وشركة القلعة ومستثمرون آخرون NPCامتلكت شركة 
برأسمال 2008في یونیو  NVPLشركة وادي النیل المحدودة للبترول

.   ملیون دوالر أمریكي71مدفوع مقداره 

:األساسیة NVPLأصول

في % 58حصة 
بلوك أ بجنوب 

.السودان

في % 36حصة 
بوسط 9بلوك 

.السودان

في % 36حصة 
بوسط 11بلوك 

.السودان
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة توازن لتدویر المخلفات 

1997عام " إیكارو"تأسست •
م�ن أكبر شركة متخصصة في إدارة منظومة المخلف�ات" إیكارو"تعد •

.حیث جمع ونقل ومعالجة المخلفات البلدیة الصلبة والزراعیة
1995عام " انتاج"تأسست •
نیع اكب��ر ش��ركة متخصص��ة ف��ي تص��میم وانش��اء وتص��" إنت��اج"تع��د •

لص وتورید وتركیب نظم ومعدات مشروعات الفرز والمعالج�ة وال�تخ
.من المخلفات الصلبة في مصر والشرق االوسط

ة المتج�ددة إیمانًا بأھمیة المساھمة الفعالة في مسیرة التنمیة اإلقتصادیة عبر توفیر حلول الطاق�2009بدأت القلعة االستثمار في شركة توازن بدایة من عام •
.التي تتمیز بالكفاءة في ترشید الطاقة والحفاظ على البیئة

.»إنتاج «و مجموعة األنشطة الھندسیة » إیكارو«تضم توازن تحت مظلتھا كًال من الشركة المصریة لتدویر المخلفات الصلبة•
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شركات من تأسیس شركة القلعة
شركة فاینانس انلیمیتد

ستثمارات كانت شركة استثماریة قابضة تضم عددًا من االأنلیمیتدشركة فاینانس 
كة في وقد عملت الشر. المنفصلة في مجال الخدمات المالیة على المستوى اإلقلیمي

وشركة القطاع المصرفي، وقطاع تمویل الشركات من خالل البنك السوداني المصري
.  سفنكس إیجیبت و شركة فاروس لتداول األوراق المالیة



شركات استحوذت علیھا القلعة 
وقامت بتطویرھا
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الشركة المصریة لألسمدة1.

شركة حلوان بورتالند لألسمنت2.

شركة طاقة للغاز 3.

شركة ماسترجاس4.

شركة طاقة للمقاوالت5.

مطابع الشروق6.

شركة البدار7.

شركة ویندسور8.

م.م.شركة مزارع دینا ش9.
شركة الرشیدي المیزان10.
)شركة المصریین( شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائیة 11.
)إنجوي(شركة النیل للصناعات الغذائیة 12.
شركة العجیزي الدولیة للتنمیة االقتصادیة13.
شركة المید14.
شركة فاروس المالیة القابضة15.
البنك السوداني المصري16.
الشركة المتطورة لخدمات البترول17.
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شر�ة39-شر�ات استحوذت علیها شر�ة القلعة وقامت بتطو�رها
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ة  الشركة المصریة لألسمدة ھي احدى كبریات  الشركات المصری
.المتخصصة في إنتاج الیوریا في القطاع الخاص

ة قامت شركة القلعة ومجموعة من شركائھا بشراء الشركة المصری
نھا بھدف رفع طاقتھا اإلنتاجیة واالستفادة م2005لألسمدة في یولیو 

ن وتمك. كشركة تابعة في مجال األسمدة على المستوى اإلقلیمي
ركة الفریق اإلداري بالشركة في أقل عامین من مضاعفة إنتاج الش

.ملیون طن سنویا1.3إلى 

لألسمدة في Notoreباالستثمار في شركة 2015قامت الشركة عام 
نیجیریا

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
الشركة المصریة لألسمدة

2007عام تم التخارج من شركة المصریة لألسمدة: ملحوظة
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لوان قامت شركة القلعة باالستحواذ على شركة أسمنت بورتالند ح
وتم ضمھا 2005وبدایة 2004عبر سلسلة من العملیات في نھایة 

.مجموعة أسیك القابضةإلى

اري الجدید وقامت شركة القلعة بعد إتمام الصفقة بتعیین الفریق اإلد
لمالیة وتفعیل برامج إعادة الھیكلة ألنظمة التحكم الداخلي واألنظمة ا

.للشركة

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة حلوان بورتالند لألسمنت

تم التخارج من شركة  حلوان بورتالند لألسمنت: ملحوظة

كیلومتر 30ویبعد حوالي 1929تأسس مصنع حلوان لألسمنت عام 
نع عن القاھرة ویعد ثاني أقدم مصنع لألسمنت في مصر وأول مص

ویقع . 1960لألسمنت إلنتاج األسمنت األبیض في مصر في عام 
خطوط 10متر مربع بواقع 1.000.000المصنع على مساحة 

.لإلنتاج



58

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة طاقة للغاز 

م ث�م وق�د ت�. أسسھا المھن�دس عب�د الحمی�د أب�و بك�ر تح�ت اس�م جینك�و
.تغیر اسمھا الى شركة طاقة غاز مع توسع أعمالھا 

ة ش��ركة طاق��ة للغ��از م��ن أكب��ر األذرع التش��غیلیة ف��ي مجموع��ة طاق��
محافظ�ات ۸طاق�ة غ�از ب�التطویر و العم�ل ف�ي تق�وم ش�ركة . عربیة

ع في الجمھوری�ة م�ن خ�الل اتفاقی�ات حق�وق امتی�از م�) مدینة۳۸(
نابی��ب وتق��وم الش��ركة بالتركیب��ات الداخلی��ة والخارجی��ة أل.الحكوم��ة

ل��ین ذات الغ��از ذات الض��غط الع��الي والمتوس��ط وش��بكات الب��ولي إیثی
القط�اع الضغط المنخفض لقطاعات االستھالك المنزلي والتجاري و

.الصناعي

25ى ویدیر الش�ركة فری�ق إداري محت�رف یحظ�ى بخب�رة ترب�و عل�
، والغ�از عاما في مجاالت الغ�از الطبیع�ي، والغ�از الطبیع�ي الُمخلّ�ق

لش��ركة كم��ا تحظ�ى ا. البترول�ي الس�ائل، والغ��از الطبیع�ي المض�غوط
موظف وعام�ل متخص�ص یخ�دمون 3,400بفریق عمل كبیر یضم 

وتق���وم . ملی���ون عمی���ل ص���ناعي وتج���اري ومنزل���ي1.2أكث���ر م���ن 
ّ 5.7الشركة كذلك بتوزیع حوالي  . ملیار متر مكعب من الغاز سنویا

ملی��ون مت��ر مكع��ب م��ن الغ��از 168كم��ا قام��ت طاق��ة للغ��از ببی��ع 
أل�ف 16الطبیعي المضغوط حتى اآلن، إلى جانب تحویل أكث�ر م�ن 

. 2004سیارة للعمل بالغاز الطبیعي منذ عام 

تحویل أكثر من
1.2

ملیون منزل
)2019حتى دیسمبر (

توزیع حوالي 
5.7

غاز ملیار متر مكعب 
سنویًا

)2019خالل عام (

شریك فى الخطة 
غاز القومیة لتوصیل ال

للمنازل 
150,000بحصة 

أسرة كل عام/ منزل 
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة ماسترجاس

مركز تحویل المركبات محطات التزوید بالوقود

، حیث تتخصص ةبیھي إحدى شركات مجموعة طاقة للغاز الطبیعي الرائدة في مجال نقل وتوزیع وتسویق الغاز الطبیعي لمختلف النشاطات داخل جمھوریة مصر العرماسترجاس
ع�ن طری�ق ش�بكة متكامل�ة م�ن محط�ات التم�وین ومراك�ز تحوی�ل الس�یارات للعم�ل بالغ�از 2004الشركة في مجال تسویق الغاز الطبیعي المضغوط كوقود ب�دیل للس�یارات من�ذ ع�ام 

.المضغوطالطبیعيغازالطبیعي المضغوط باإلضافة الي التوسع في تزوید المنشآت الصناعیة والتجاریة في المناطق البعیدة عن الشبكة القومیة للغاز بحاویات ال

سیارة س�نویًا م�ع 2000ملیون متر مكعب سنویًا باإلضافة الي تحویل أكثر من 22مراكز تحویل في مواقع رئیسیة، إلى جانب توزع أكثر من 7محطات و9حالیًا ماسترجاستدیر 
. 2020محطة بنھایة عام 21سیارة سنویًا وزیادة عدد محطات التموین إلى 4000خطة طموحة لزیادة معدل تحویل السیارات إلى أكثر من 
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة طاقة للمقاوالت

نیة من خالل شركة ھاوس جاز لیضم خالل تلك الفترة أیضا الشركة الفرعو1999نشأ قطاع المقاوالت منذ عام 
.للغاز وطاقة للھندسة والمقاوالت

تنقسم أنشطة قطاع المقاوالت الي ما یلي

وقد بلغ إجمالي . سنوات5و لمدة 2019ألف عمیل منزلي سنویاّ منذ 150تقوم شركة ھاوس جاز بتحویل عدد 
.سنة22ملیون عمیل على مدى 1.5ما تم تحویلة من عمالء أكثر من 

اإلنشاءات والتركیبات
)شركة ھاوس جاس(

ي أعم��ال أنش��اء أنابی��ب الغ��از ذات الض��غط الع��ال
والمتوسط

و ك���ذلك محط���ات تخف���یض الض���غط وإض����افة 
ض��غط الرائح��ة وش��بكات الب��ولي إیثیل��ین ذات ال

الم������نخفض لقطاع������ات االس������تھالك المنزل������ي 
.والتجاري والقطاع الصناعي

)شركة ایجسكو (الھندسة والتصمیمات
تح��ت مس��مى الش��ركة 2003ت��م إنش��اء ش��ركة طاق��ة للھندس��ة والمق��اوالت ف��ي ع��ام 

:والتي تتضمن أنشطتھا التالي) اجیسكو(الھندسیة لخلیج السویس 
ملیون عمیل منزلي وتجاري 1.5أعمال التصمیمات واالستشارات الھندسیة لعدد -

.وصناعي للعمل بالغاز الطبیعي
.أعمال دراسات الجدوى االقتصادیة-
.أنظمة مكافحة الحریق-
.مدن الرئیسیةتصمیم وتورید وتركیب محطات تخفیض الضغط للغاز الطبیعي بال-
ة الت�ي تورید وتركی�ب غالی�ات تدفئ�ة حمام�ات الس�باحة وس�خانات المی�اه المركزی�-

).منتجات أمریكیة(تعمل بالغاز الطبیعي 
.تورید وتركیب أنظمة التدفئة بالمنازل وبالطاقة الشمسیة-
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كافة تقوم شركة الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف ب
اعة من عملیات التغلیف والتقطیع والطي واللصق والطب
50جیة خالل ثالثة خطوط إنتاج یبلغ إجمالي طاقتھا اإلنتا

ألف طن سنویًا، وھي موزعة بین الصنادیق المطویة
%).  10(والكتب %) 40(والعبوات المغلفة %) 50(

وتسجل الشركة أغلب إیراداتھا من قاعدة عمالئھا من 
لع الشركات متعددة الجنسیات العاملة في قطاعات الس

.االستھالكیة واألدویة والصناعات الورقیة

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
مطابع الشروق
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موج المتمیزة تتخصص شركة البدار للعبوات في تصنیع ألواح وعبوات الكرتون الم
.  جھا المعقولةبالمتانة وقوة التحمل وخفة الوزن وقابلیتھا إلعادة التدویر وتكلفة إنتا

ل لشحن كما یتمیز الكرتون المموج بجودتھ وسالمتھ العالیة مما یجعلھ الخامة األمث
األغذیة مجموعة متنوعة من البضائع والسیما المنتجات الغذائیة، علًما بأن شركات

.من إجمالي إیرادات الشركة% 50والمشروبات تمثل حوالي 

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة البدار
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة ویندسور

2008تأسست عام . شركة وندسور ھى إحدى شركات المجموعة الوطنیة للطباعة
.متر مربع10,000ویقع مصنعھا فى مدینة العبور الصناعیة على مساحة حوالي 

:أھم منتجات الشركة
األكواب الورقیة

العلب والعبوات الورقیة 
الكیماویات الالزمة للطباعة

الكرتون المضلع
خدمات تحویل وقص الورق

ً 25,000وتبلغ الطاقة االنتاجیة للمصنع  .طن سنویا
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
م.م.شركة مزارع دینا ش

صري، تعد مزارع دینا أكبر مزرعة إنتاج ألبان تابعة للقطاع الخاص الم
وقد قامت الشركة بإنتاج . آالف فدان7حیث تمتلك أرًضا مساحتھا 

من خالل 2018ألف طن تقریبًا من الحلیب الخام خالل عام 80حوالي 
.آالف بقرة حالبة7ألف بقرة، منھا 15قطیع أبقار یتجاوز 

120تمكنت الشركة من زیادة إنتاجھا من األعالف الحیوانیة إلى حوالي 
ألف طن تقریبًا في عام 70صعوداً من 2018ألف طن خالل عام 

من احتیاجات الشركة، والتي تقوم % 07، وھو ما یكفي لتأمین 2016
.بشراء النسبة المتبقیة من مصادر محلیة أخرى

راضي غیر تعكف الشركة حالیًا على المضي قدًما بالتوسع في زراعة األ
فدان من األعالف 0001المستغلة المتمیزة بھدف زراعة أكثر من 

. الحیوانیة وخاصة سیالج الذرة



65

، وھي من أكبر منتجي 1889تأسست شركة الرشیدي المیزان عام 
نوات وعلى مدار الس. الطحینة والحالوة الطحینیة بالسوق المصري

یزان الماضیة، نجحت شركة القلعة في تنمیة أعمال الرشیدي الم
ى عبر طرح باقة جدیدة من المنتجات االبتكاریة، باإلضافة ال
ق التوسع في صناعة المربى وصلصلة الطماطم وكذلك اخترا

.أسواق تصدیریة جدیدة

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة الرشیدي المیزان

2015عام تم التخارج من شركة الرشیدي المیزان: ملحوظة
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شركة مصر أكتوبر للصناعات
ي الغذائیة ھي شركة متخصصة ف
.إنتاج الجبن ومنتجات األلبان

2015عام تم التخارج من شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائیة : ملحوظة

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
)شركة المصریین(شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائیة 
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.ھي شركة متخصصة في إنتاج الحلیب والعصائر) إنجوي(شركة النیل للصناعات الغذائیة 

2016عام )إنجوي(تم التخارج من شركة النیل للصناعات الغذائیة : ملحوظة

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
)إنجوي(شركة النیل للصناعات الغذائیة 
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یة شركة العجیزي الدولیة للتنم
ة االقتصادیة ھي شركة متخصص
في تعبئة وتصدیر المنتجات

.الزراعیة

2016عام تم التخارج من شركة العجیزي الدولیة للتنمیة االقتصادیة : ملحوظة

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة العجیزي الدولیة للتنمیة االقتصادیة
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة المید

,  ىشركة متخصصة فى انتاج المستلزمات الطبیة و اھمھا مرشحات الغسیل الكلو
.الھیبارین

الفایبر تمتلك الشركة مصنع فى مصر النتاج المرشحات و مصنع فى المانیا النتاج
.المستخدم فى المرشحات

.2006عن طریق شركة جراندفیو فى % 30استحوذت القلعة على 

1,172
2019عدد العاملین حتى 
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2015تم التخارج من شركة فاروس المالیة القابضة عام : ملحوظة

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة فاروس المالیة القابضة

مار بنك استث(مجموعة فاروس المالیة القابضة 
ل على ، تعم)متكامل یقع مقره الرئیسي بالقاھرة

دید طرح باقة متكاملة من الخدمات المالیة في الع
من األسواق الناشئة بمنطقة الشرق األوسط 

.  وأفریقیا

، 2006تأسست مجموعة فاروس المالیة عام 
یج وتشمل أنشطتھا تداول األوراق المالیة والترو

وتغطیة االكتتاب وإدارة األصول والبحوث 
.  واالستثمار المباشر وأنشطة أمناء الحفظ

وتأتي مجموعة فاروس دائماً بین أكبر خمس
شركات لتداول األوراق المالیة في السوق 

.المصري
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
البنك السوداني المصري

2014تم التخارج من البنك السوداني المصري عام : ملحوظة

بر من البنك السوداني المصري یعت
سودان البنوك التجاریة الرائدة في ال

بغرض 2004منذ نشأتھ عام 
بین تنشیط حركة التبادل التجاري

.  مصر والسودان

ویقدم البنك السوداني المصري
قة باقة متكاملة من الخدمات المتطاب

لبیة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة لت
اد احتیاجات قاعدة عمالئھ من األفر

.  والشركات
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تم التخارج من شركة المتطورة لخدمات البترول : ملحوظة

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
الشركة المتطورة لخدمات البترول

قدیم ھي شركة رائدة في ت) ادیس(الشركة المتطورة لخدمات البترول 
.  یاخدمات الحفر وإنتاج الغاز والبترول في الشرق األوسط وأفریق

بریة، تؤمن الشركة عقود لخدمات الحفر واالستخراج في مواقع حریة و
.ودیةكما أن لدیھا نشاطات في مصر والجزائر والمملكة العربیة السع
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جاریة في المتھا التتعد دایس للمالبس الجاھزة من الشركات الرائدة في تصنیع وتصدیر المالبس الجاھزة وتقوم أیًضا بتصنیع مجموعة من المالبس تحت ع
.ملیون دوالر60من إنتاجھا الى األسواق العالمیة، حیث وصلت قیمة مبیعاتھا إلى % 70وتصدر الشركة . السوق المصري

 2017عامتم التخارج من شركة دایس للمالبس الجاھزة : ملحوظة

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة دایس للمالبس الجاھزة
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة أسیك للھندسة واإلدارة

إلدارة شركة أسیك للھندسة واإلدارة ھي الشركة الرائدة في تقدیم خدمات ا
ر الفنیة والھندسیة والخدمات االستشاریة لمصانع األسمنت في مص

.ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

13.5مصانع أسمنت تبلغ طاقتھا اإلنتاجیة 8تقوم الشركة حالیًا بإدارة 
.ملیون طن سنویا في السوق المصري

ا ومجلس كما تحظى الشركة بمحفظة مشروعات متنامیة في أسواق أفریقی
ب بتقدیم وتقوم الشركة من خالل أكادیمیة أسیك للتدری. التعاون الخلیجي

ناعة الدورات االحترافیة حول أحدث ما توصلت إلیھ التكنولوجیا في ص
.  األسمنت

سمنت في تعتز الشركة باختیارھا مستشاًرا لمشروع إنشاء أكبر مصنع أ
خطوط إنتاج في 6مصر بمحافظة بني سویف، حیث تم إنشاء وتركیب 

التدریبي نفس الوقت، علًما بأن المصنع نجح في تجاوز مرحلة التشغیل
.2018وبدء العملیات اإلنتاجیة خالل الربع األول من عام 
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
"أرسكو"شركة أسیك للتصنیع والمشروعات الصناعیة 

ع تعمل شركة أسیك للتصنی
والمشروعات الصناعیة 

في قطاع المقاوالت" أرسكو"
.والخدمات الصناعیة

ن تصمیم تقوم الشركة بتقدیم باقة متكاملة من الخدمات تتضم
المشروعات واإلدارة الھندسیة والتصنیع وشراء المعدات

نوع وإدارة العقود، واإلنشاءات في العدید من المشروعات تت
ات بین صناعة األسمنت ومشروعات إنتاج النفط ومشروع

. معالجة المیاه

ة من تتمیز شركة أرسكو بتقدیم مجموعة متكامل
ءة الخدمات التي تتسم بالجودة العالیة والكفا

ثر من والمھنیة في التنفیذ والتسلیم على مدار أك
تھا ثالثة عقود مكنتھا من ترسیخ مكانتھا وسمع

.الطیبة في جمیع أنحاء العالم
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة أسیك للتحكم اآللي

ة في تعد شركة أسیك للتحكم اآللي من الشركات المتخصص
تورید وتركیب أنظمة الطاقة الكھربائیة والتحكم اآللي
للمشروعات الصناعیة بأسواق أفریقیا والشرق األوسط

.وأوروبا

ة تقوم الشركة بتقدیم مجموعة من حلول الطاقة الكھربائی
وشراء والتحكم اآللي تتنوع بین التصمیم والھندسة وتجھیز

م باقة كما تقوم الشركة بتقدی. المعدات وتركیبھا وصیانتھا
متكاملة من برامج وأنظمة إدارة المشروعات بما في ذلك 
أنظمة مراقبة المشروعات واألنظمة الخاصة بمشروعات 

.  تركیب كابالت الضغط المتوسط والعالي

عاًما 23تحظى الشركة بمكانة مرموقة منذ نشأتھا قبل 
المیة، باعتبارھا االختیار األمثل لكبرى شركات األسمنت الع

 ,LafargeHolcim, Cemexومنھا شركات
Heidelberg, Sinoma, FLS, TKIS, FCB, …’
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
أسنبرو-شركة أسیك لحمایة البیئة 

ایة تعد شركة أسنبرو من الشركات الرائدة في مبادرات ومشروعات حم
.البیئة في منطقة الشرق األوسط

ة الناتجة تتخصص الشركة في احتواء معدالت التلوث وانبعاثات األترب
مجموعة وتقوم الشركة بتزوید مصانع األسمنت ب. عن تصنیع األسمنت

انبعاث واسعة من الخدمات ومعدات التحكم البیئي، فضالً عن قیاس معدل
یر البیئیة األتربة ودراسات التقییم البیئي من أجل ضمان االمتثال للمعای

.المعتمدة دولیًا

ت تحظى الشركة بإمكانات ھائلة تمكنھا من تقدیم خدماتھا للمشروعا
لبیئي الصناعیة األخرى، مستفیدًة من خبرتھا الواسعة بمجال التحكم ا

.وتنمیة الوعي العام بتأثیر األنشطة الصناعیة على البیئة
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة أسكوم للتعدین

تنوع أسكوم ھي الشركة الرائدة في قطاع التعدین في السوق المصري وت
ات أنشطتھا بین استكشاف وإنتاج المعادن الثمینة وتصنیع الكربون

لعزل والكیماویات وكذلك الصوف الصخري الذي یستخدم في تطبیقات ا
لمصریة وتلعب منتجات الشركة دوًرا إیجابیًا في دعم الصادرات ا. الحراري

.كما تمثل أحد البدائل العملیة لالستیراد

لف األنشطة تقوم أسكوم حالیًا بتنویع مصادر إیراداتھا عبر التوسع في مخت
نتجة والمجاالت، تحولت إلى شركة قابضة تتحكم بعدد من االمتیازات الم
ستخدم للجبس ورمال السیلیكا وحصى البناء وغیرھا من المواد الخام التي ت
لخام إلى في قطاع اإلنشاءات، وذلك سعیًا للتوسع خارج نطاق تورید المواد ا

.  مصانع األسمنت فقط

ركة اسكوم شوتضم محفظة استثمارات القلعة في الصناعات التصدیریة عبر 
ذ تقوم إشركة أسكوم لتصنیع الكربونات والكیماویات وشركة جالس روك،-

ل كلتاھما كلتا الشركتین بتصدیر جزء كبیر من إنتاجھما إلى الخارج وتحص
. على غالبیة اإلیرادات بالدوالر األمریكي 
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
الشركة المتحدة للمسابك

عة لشركة تعد الشركة المتحدة للمسابك إحدى الشركات االستثماریة التاب
وتقوم . ةالقلعة في مجال تصنیع مستلزمات الطحن والمسبوكات المعدنی
معدنیة التي الشركة المتحدة للمسابك بتصنیع كرات الطحن والمسبوكات ال

لى توفیر وتركز الشركة ع. تدخل في نطاق واسع من التطبیقات الصناعیة
.  المسبوكات المعدنیة وأدوات الطحن المختلفة لمصانع األسمنت

شركة حیث تمثل أنشطة التصدیر أكثر من نصف اإلیرادات التي تحققھا ال
.  المصريتفوق طاقتھا اإلنتاجیة أربعة أضعاف أقرب منافسیھا في السوق
ت، ومنھا وتتمتع الشركة بعالقات استراتیجیة مع كبرى شركات األسمن

Italcementiشركات   – Cemex - Lafarge -Holcim.
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تأسست شركة اإلسكندریة 
2001لمسبوكات السیارات عام 

اج وفقا لنظام المناطق الحرة إلنت
قطع مسبوكات السیارات عالیةً 

.  الجودة

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة اإلسكندریة لمسبوكات السیارات

2014تم التخارج من شركة اإلسكندریة لمسبوكات السیارات عام : ملحوظة
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تأسست شركة العامریة للمعادن
إلنتاج مجموعة من 1979عام 

المسبوكات المعدنیة وتتخصص
الزھر في تصنیع مسبوكات الحدید

وتصمیم وصب وتصنیع قطع
.  راتالغیار المعدنیة لصناعة لسیا

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة العامریة للمعادن

2014تم التخارج من شركة العامریة للمعادن  عام : ملحوظة
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
للتصنیع والھندسة والمقاوالتإزاكوشركة

للتصنیع والھندسة والمقاوالتتم التخارج من شركة إزاكو: ملحوظة

ة إزاكو للتصنیع والھندسشركة
والمقاوالت ھي شركة متخصصة

لك في أعمال المقاوالت العامة وتمت
ة مصنع للھیاكل المعدنیة بمدین

اإلسكندریة 
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» إنتاج « و مجموعة األنشطة الھندسیة » إیكارو « تضم توازن تحت مظلتھا كًال من الشركة المصریة لتدویر المخلفات الصلبة
ات أكبر شركة متخصصة في إدارة منظومة المخلفات من حیث جمع  ونقل ومعالجة المخلف"  إیكارو"، حیث تعتبر 1997في عام " إیكارو"تأسست •

.البلدیة الصلبة والزراعیة
.  طن سنویاً من المخلفات الزراعیة في مصر500.000بجمع ونقل ومعالجة ما ال یقل عن " إیكارو"تقوم •
.لكبرى مصانع األسمنت BDF &RDFالف طن سنویا من الوقود الصلب البدیل 350بإنتاج وتورید حوالي " إیكارو"تقوم •

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة ایكارو
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م ومعدات أكبر شركة متخصصة في تصمیم وانشاء وتصنیع وتورید وتركیب نظ" إنتاج"، حیث تعتبر 1995في عام " إنتاج"تأسست 
. مشروعات الفرز والمعالجة والتخلص من المخلفات الصلبة

–اإلمارات العربیة المتحدة : مشروع بأنشطة مختلفة في عدد من الدول العربیة والشرق األوسط مثل85بتنفیذ حوالي " إنتاج"قامت 
.قبرص–نیجیریا -مالیزیا –سوریا –السودان –لیبیا –سلطنة عمان –السعودیة 

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة انتاج



85

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
دار الشروق للنشر

عبرتسویقھاتوآلیالكتابصناعةفيوالتمیزواإلتقانوالجودةواإلبداعالفكربحریةاسمھاارتبطالتيالعربیةالنشردورأھممنواحدةھيالشروقدار
الكتبنشرمندثةوالمستحالتقلیدیةأشكالھكافةفيالثقافيالمحتوىوتوزعوتنشرتنتجالتيالشركاتمنعددعلیھقامتالذياألساسوھي.السنوات

.والرقميوالتلیفزیونيالسینمائيواإلنتاجوالمجالتالصحفوإصداروالطباعة

للكتبعامرناشوھي.والعالمیةوالعربیةالمحلیةالجوائزمنالعدیدعلىحصولھاضوءفيالدولیةالساحةعلىاألبرزالعربیةالدارھيالشروقأنكما
.األطفالوكتبلمصورةاالفنیةوالكتبالمستنیروالقوميالدینيوالفكراالجتماعیةوالعلوموالفلسفةالتاریخوكتبوالمذكراتوالسیرالسیاسیةاألدبیة
لشخصیتینتنشرالتيحیدةالوالعربیةالنشرداربأنھاالشروقداروتفخر.التشكیلیینالفنانینوكبارالكتابكبارمنكوكبةقائمتھتضمالذيالنشرداروھي

حقوقالشروقدارتملككما.)1999الكیمیاءفينوبلجائزة(زویلوأحمد،)1988اآلدابفينوبلجائزة(محفوظنجیبوھمانوبلبجائزةفازتاعربیتین
المسیريھابالووعبدزیدانویوسفعاشورورضوىطاھروبھاءھیكلحسنینومحمدالحكیمتوفیق:مثلواألدباءوالمفكرینالكتابكبارمؤلفاتنشر

.محمودنجیبوزكي

ھا،إلسھاماتوتقدیًراتتویًجااألخیرةعاًماالعشرینفيدولیةجائزة22عنیزیدماعلىالشروقحصلتدائًما،الكتاب،خدمةفيالطویلةمسیرتھاوخالل
والتكریمات،الجوائزمنالكبیرالعددھذاعلىحصلتالتيالوحیدةالعربیةالنشرداربذلكلتصبحالمصریة،المحلیةالنشرجوائزمنالعدیدإلىباإلضافة

.اإلنسانیةقافةالثروافدمنأساسيّ كرافدالعربيباإلبداعواالعترافالنشر،صناعةفيالعربيلإلسھامالعالمتقدیرزیادةعلىكبیرأثرلھكانمما

بنشرالشروقدارقومتكما.والعربیةالمصریةالمكتباتسالسلكبریاتوتشملالعربیةوالدولمصرتغطيتوزیعشبكةعبرإصداراتھاالشروقدارتنشر
المنصتینمعنبالتعاوالصوتيالمحتوىونشربوكس،باليوجوجلكیندلأمازونمثلالعالمیةالمنصاتكبرىمعشراكاتھاعبراإللكترونيالمحتوى

."ليإقرأ"و"تلستوري"الشھیرتین
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
دار الشروق للنشر

http://www.shorouk.com/ar/book_details.asp?book_id=1436&cat_id=38
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
دار الشروق للنشر
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
مكتبة الشروق

مكتباتھاشبكةوفيالعالمأنحاءكافةفيوموزعیھاوكالئھاشبكةوسعتفقدالتوزیع،ھيالنشرمنظومةبھاتكتملالتيالحلقةبأنالشروقدارمنواقتناًعا
توفیرعنضالفالمؤلفینكبارمعقراءةوجلساتندواتعقدخاللمنمحیطھاسكانمعتتواصلمجتمعیةمراكزھيبلفقط،الكتبللقراءتوفرالالتي

خاصةسلسلةأكبربذلكلنصبحوالجیزة،القاھرةفيمتمیزةمواقعفيفروع7إلىالشروقمكتباتفروععددوصلوقد.لألطفالوفنیةتثقیقیةأنشطة
القّراءقاعدةزایدلتأدىمماالقارئ،متناولفيبأسعاروذلكواألجنبیة،العربیةالعناوینمناآلالفعشراتالشروقمكتباتوتتیح.مصرفيللمكتبات
.بمصرأخرىمناطقلتغطيوالمتطورةالحدیثةالمكتباتمنالسلسلةھذهلتوسیعالشروقوتسعى.احترامھمواكتساب

مصر-بعض فروع مكتبات الشروق  أكبر موقع مصري لشراء الكتب العربیة واألجنبیة أونالین–موقع مكتبات الشروق 
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
دار الشروق لإلنتاج اإلعالمي

تطاعتواس.الرقمیةالصوربكافةوالوثائقیةالثقافیةالبرامجوتوزیعإنتاجفيمتخصصةشركةوھي،2006عام"اإلعالميلإلنتاجالشروق"تأسست
لإلنتاجالجدیدةركتھاشعبرالسینماأوللتلیفزیونسواءدرامیةصورةفيكتبھإنتاجیعیدالذيالوحیدالعربيالناشرتصبحأنالمرحلةھذهفيالشروق

ومسلسل)2014("األزرقالفیل"وفیلم)2012("فیرتیجو"ومسلسل)2010("أتجوزعایزة"مسلسلمنھاكثیرةناجحةأعماالأنتجتوالتيالدرامي،
ذكربدون"ومسلسل)2012("لوزشربات"ومسلسل)2012("1ج-بناتحكایات"مسلسلمنھاأخرىأعمالعدةإلىباإلضافة،)2016("القبةأفراح"

.)2017("كریمرمضان"ومسلسل)2014("وصایاالسبع"ومسلسل)2014("القصرفيمكان"ومسلسل)2013("أسماء

)2014(مسلسل السبع وصایا  )2014(فیلم الفیل األزرق  )2016(مسلسل أفراح القبة 
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
جریدة المال 

ل بھا أكثر من جریدة یومیة اقتصادیة مستقلة، ویعموالتي تعد منصة األخبار االقتصادیة األكبر في مصرھي"المال"بوابة 
صوري ومطورین، ومصممین، ومتخصصین في نشر األخبار عبر وسائل التواصل االجتماعي، ومبین صحفیین،130

.فوتوغرافیا وفیدیو، ومسئولي مونتاج، وذلك طوال األسبوع على مدار الیوم

ة موظف، وذلك بإضافة األطقم الفنیة واإلنتاجیة والتحریری200ما یزید على " المال"ویتجاوز إجمالي عدد العاملین بمؤسسة 
.یة والخدماتالخاصة بالجریدة، وأقسام وإدارات التسویق واإلعالنات واالشتراكات والتوزیع والموارد البشریة والشئون المال

د صحفي، یحتل عدد كبیر منھم اآلن مناصب قیادیة في العدی500أكثرمن 2002منذ تأسیسھا في عام " المال"وعمل بجریدة 
.من المطبوعات والمواقع والوكاالت المتخصصة داخل مصر وخارجھا

صفة ب" أون تي في"على قناة " مال مصر"في إعداد وتوفیر المحتوى االقتصادي، لبرنامج " المال"ساھمت 2012عام في
".المال"أسبوعیة، والذي توقف ألسباب إنتاجیة، وأصبحت العالمة التجاریة لھ مملوكة لجریدة 
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رائدة في مكتبة دیوان، والتي برزت مكانتھا كسلسلة للمكتبات ال
فرًعا في 13، وتمتلك حالیًا 2002مصر منذ افتتاحھا في عام 

رام أنحاء القاھرة واإلسكندریة، وتواصل سعیھا للتوسع عبر إب
لثقافیة عقود المشاركة مع الكتّاب والناشرین والعدید من المراكز ا

كذلك وتمتلك مكتبة دیوان. على المستویین المحلي واإلقلیمي
ع حقوق التوزیع لخمس عالمات موسیقیة دولیة، وحقوق توزی

.اإلسطوانات الموسیقیة في السوق المحلي

شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
سلسة مكتبات دیوان
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
رالي إنیرجي-الشركة الوطنیة إلنتاج الزیت 

رالي إنیرجي-الوطنیة إلنتاج الزیت تم التخارج من الشركة:ملحوظة 

قامت شركة القلعة والشركة الوطنیة للبترول، بالتعاون 2007في شھر سبتمبر 
رالي، –معمجموعة من المستثمرین المشاركین، بإنشاء الشركة الوطنیة إلنتاج الزیت 
لك بعد وھي شركة مستقلة إلنتاج البترول ولھا عملیات في كندا ومصر وباكستان، وذ

من أسھم شركة رالي انرجي الكندیة والتي بلغت % 100تنفیذ صفقة اإلستحواذ على 
.ملیون دوالر868قیمتھا 

ضعھا في تلبیة معظم المتطلبات اإلستراتیجیة التي و NOPCمنذ االستحواذ ، نجحت 
:فریق اإلدارة عند االستحواذ ، من خالل

بناء فریق إدارة أساسي قوي•
زیادة االحتیاطیات بما یزید عن ثالثة أضعاف•
تعزیز اقتصادیات تقسیم اإلنتاج مع الحكومة وتبسیط آلیة الحساب•
(PSA)ضمان تمدید لمدة خمس سنوات التفاقیة خدمة اإلنتاج •
إضافة خزانات مستقبلیة إضافیة داخل منطقة العقد•
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة المشرق

210قامت شركة طاقة عربیة بتأجیر قطعة أرض تبلغ مساحتھا 2008في عام 
ألف متر مربع في موقع استراتیجي في شرق بورسعید بالقرب من مدخل قناة 
السویس، ومنذ ذلك الحین تم تطویر شركة المشرق للبترول وأصبحت أحد 

المراكز المصریة الكبرى لتخزین المنتجات البترولیة

انفصلت شركة المشرق للبترول عن شركة طاقة عربیة في الربع األول من 
!وأصبحت كیاناَ مستقال2009
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة مودرن للعزل

یرج���ع تأس���یس ش���ركة الع���زل الم���ائي
وتعم��ل ف��ي . 1953الحدیث��ة إل��ى ع��ام 

تصنیع مجموع�ة واس�عة م�ن المنتج�ات
ل�ك ذات الصلة بقط�اع البن�اء، وتش�مل ت

المنتج��ات مجموع��ة واس��عة م��ن أغش��یة 
تم الع��زل الم��ائي ذاتی��ة اللص��ق الت��ي ی��
ی��ة تطبیقھ��ا عل��ى الش��علة وأل��واح الحما

.ذاتیة اللصق

2016تم التخارج من شركة العزل المائى الحدیث  عام : ملحوظة
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شركات استحوذت علیھا شركة القلعة وقامت بتطویرھا
شركة تریانون للمطاعم

وقام�ت باالس�تحواذ عل�ى العالم�ة 1996تأسست الشركة فى عام 
.بنفس العام(Trianon)الدنماركیة 

ف��ي جران��دفیوع��ن طری��ق ص��ندوق % 50اس��تحوذت القلع��ة عل��ى 
فروع في القاھرة واإلسكندریة 8وبلغت فروع الشركة 2007

2016تم التخارج من تریانون عام : ملحوظة



شركات من تأسیس رئیس مجلس 
احمد ھیكل. إدارة شركة القلعة د
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شركة القلعة لالستشارات المالیة1.

م.م.المجموعة المالیة ھیرمیس القابضة ش2.

رایة القابضة لالستثمارات المالیة3.

شركة فنون4.

شركة سیتي جاس5.

المتحدة لالنتاج الفني6.

شر�ات6-احمد ه�كل . شر�ات من تأس�س رئ�س مجلس إدارة شر�ة القلعة د
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في تأسیس مجموعة من 2004منذ نشأتھا عام ") القلعة("نجحت شركة القلعة لالستشارات المالیة 
حرص القلعة المشروعات االستثماریة التي تلبي احتیاجات عدد كبیر جدا من المستھلكین، حیث ت

البتكاریة باعتبارھا شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنیة األساسیة على إقامة المشروعات ا
.ذات المردود اإلیجابي المستدام على المجتمعات المحیطة

الطاقة تملك شركة القلعة مجموعة من االستثمارات التابعة في قطاعات استراتیجیة تتضمن
وم بتحدید واألسمنت والدعم اللوجیستي واألغذیة والتعدین والطباعة والتغلیف، والتي سوف تق

لمشروعات مستقبل المنظومة االقتصادیة بالمنطقة من خالل تأمین احتیاجات الطاقة للمواطنین وا
ول النقل التي الصناعیة والتجاریة، وزراعة وتصنیع المنتجات الغذائیة الصحیة واآلمنة، وتقدیم حل

رد الطبیعیة، وكذلك تتمیز بكفاءة استھالك الوقود والحفاظ على البیئة، وتحقیق القیمة المضافة للموا
. المساھمة في بناء وتطویر شبكات البنیة األساسیة

ألف موظف وعامل من خالل شركاتھا التابعة17تقوم القلعة بتشغیل أكثر من 

األسمنت ومواد الطاقة
البناء و ادارة 
منشأت االسمنت

النقل والدعم 
اللوجیستي

الزراعة وصناعة 
األغذیة 

تدویر ومعالجة دالبناء والتشییفالطباعة والتغلیالتعدین
المخلفات

الصناعات ةالصناعات الطبی
الكیماویة

أحمد ھیكل  بالشراكة مع المؤسس المشارك ھشام الخازندار. د

نبذة عن شر�ة القلعة لالستشارات المال�ة
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احمد ھیكل . شركات من تأسیس رئیس مجلس إدارة شركة القلعة د
م.م.المجموعة المالیة ھیرمیس القابضة ش

محمد تیمور. أحمد ھیكل بالشراكة مع د. د

دولة عبر أربعة قارات، حیث نشأت 11تحظى المجموعة المالیة ھیرمیس بتواجد مباشر في 
عاًما من اإلنجاز المتواصل 30الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار أكثر من 

.  لتصبح المؤسسة المالیة واالستثماریة الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة

.  موظف2900تنفرد الشركة بفریق عمل محترف یضم أكثر من 

ار تیاخقال الدكتور محمد تیمور مؤسس شركة المجموعة المالیة ھیرمیس القابضة إن ھناك عدة عوامل أدت الى نجاح المجموعة و التي كان على رأسھا
ي نمو الشركة وجود شخصیة قیادیة ذكیة ناجحة مثل الدكتور أحمد ھیكل یعتبر نقطة تحولیة في تاریخ المجموعة حیث أنھ قد ساھم ف. الشخصیات الناجحة

.بشكل ملحوظ

تنوع بین تتخّصص الشركة في تقدیم باقة فریدة من الخدمات المالیة واالستثماریة، ت
الترویج وتغطیة االكتتاب وإدارة األصول والوساطة في األوراق المالیة والبحوث

حت مظلة وقد قامت الشركة بإطالق قطاع التمویل غیر المصرفي ت. واالستثمار المباشر
لتمویل المجموعة المالیة ھیرمیس فاینانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال ا
ویلي غیر المصرفي، بما في ذلك أعمال شركة المجموعة المالیة ھیرمیس للتأجیر التم

.  وتنمیة للتمویل متناھي الصغر
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احمد ھیكل . شركات من تأسیس رئیس مجلس إدارة شركة القلعة د
رایة القابضة لالستثمارات المالیة

أحمد ھیكل بالشراكة مع المھندس مدحت خلیل                  . د

رایة القابضة ھي مجموعة استثماریة تدیر محفظة 
.  استثمارات متنوعة

تزاول رایة القابضة أعماًال في مجاالت تكنولوجیا 
المعلومات وتعھید مراكز البیانات ومراكز االتصاالت

یة والمباني الذكیة واإللكترونیات االستھالكیة واألغذ
ك والمشروبات والنقل البري وإعادة تدویر البالستی
حدى ووسائل الدفع اإللكتروني باعتبارھا الشركة األم إل

ق عشر شركة تزاول أنواًعا مختلفة من األنشطة وتحق
.نجاًحا ملحوًظا

موظف یلبون 15،000تقوم الشركة بتوظیف ما یزید عن 
وع احتیاجات قاعدة من العمالء على مستوى العالم من فر

الشركة في كل من جمھوریة مصر العربیة والمملكة 
طر العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة ودولة ق

.وبولندا ونیجیریا وتنزانیا
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احمد ه�كل . شر�ات من تأس�س رئ�س مجلس إدارة شر�ة القلعة د
شركة فنون

أحمد ھیكل بالشراكة مع اخرین. د

ھي شركة متخصصة في مجال اإلنتاج الفني 
بر وبدأت في تصنیع االسطوانات حتى غدت أك
یقى شركة لإلنتاج الفني العربي في عالم الموس

.  واألفالم

لى أكثر تملكت فنون مكتبة أفالم عربیة تحتوي ع
م إلى فیلم سینمائي من أفالم الزمن القدی2000من 

.أحدث األفالم السینمائیة

و فلما مصریا من ضمنھا افریكان24أنتجت فنون 
في مجال . -،-، فیلم ثقافي، اسرار البنات ،

یما من الموسیقى تملكت الشركة كاتالوجا فنیا عظ
ثوم و ضمنة كامل ما غنتھ سیدة الغناء العربي ام كل
.عبد الحلیم حافظ و محمد عبد الوھاب
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احمد ه�كل . شر�ات من تأس�س رئ�س مجلس إدارة شر�ة القلعة د
شركة سیتي جاس

بالشراكة مع المھندس عبد الحمید أبو بكر*أحمد ھیكل . د

شركة سیتي جاس ھي أول شركة قطاع خاص لتوصیل 
الغاز للمنازل 

الحمیدعبدالمھندسمعبالشراكة۱۹۹۸عامفيتأسست
وقد.وآخرینإینيشركةمعھیكلأحمدالدكتوروأبوبكر
ھذافيالخاصاالستثمارقاطرةقیادةفيالشركةنجحت
منللمنازلالغازبتوصیلالنھوضإلىأديمماالمجال
ىحتمصرفيعمیلملیونمنألقلتوصلواحدةشركة

.الیومللتوزیعشركة۱٤ومنزلملیون۱۰الى؛۱۹۹۷

للمناطقالغازبامدادالشركة،تقومعام۲۲مديوعلي
لسویسابمحافظاتالمنازلوالسیاحیةوالمنشآتالصناعیة

.المتبعةالدولیةالمعاییربأعلياالحمرالبحرو
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1971الى 1940حلقة لألستاذ محمد حسنین ھیكل، سجل فیھا أحداث عاصرھا  لتاریخ مصر من 192أنتجت الشركة . أحمد ھیكل و إبراھیم وشریف المعلم. شركة مشتركة بین د
حلقة 14وفقًا لحقوق بث ھذه الحلقات، باإلضافة الى . 2010إلى 2005وقد أذیعت ھذه الحلقات في قناة الجزیرة في الفترة من . ووضعھا في  سیاقھا التاریخي للمنطقة ولمصر

.أخرى لم تذع، وھي حقوق حصریة للشركة المتحدة لإلنتاج الفني

احمد ه�كل . شر�ات من تأس�س رئ�س مجلس إدارة شر�ة القلعة د
المتحدة لالنتاج الفني

أحمد ھیكل بالشراكة مع دار الشروق         . د



ملحقات
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, القلعة لالستشارات المالیة
9.00

3.50, سیتي جاس

3.00, اسیك المنیا لالسمنت

3.00, دینا لالستثمارات الزراعیة

3.00, سسیمیتار النتاج الزیت المحدود

2.00, تنمیة لخدمات المشروعات متناھیة الصغر

4.00, طاقة لتسویق المنتجات البترولیة

0.25, جلوبال للطاقة
3.88, ریبكو للغاز

0.50, اسیك-العربیة السویسریة للھندسة 
, قنا-اسمنت مصر 0.90, المتحدة للمسابك

5.00

2.00, اسیك للتعدین اسكوم
1.00, الوطنیة الدارة المواني النھریة

1.25, الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف

51.98, المصریة للتكریر

0.75, الرشیدي المیزان
2.50, وادي النیل للغاز

بلغ إجمالي مساھمة مجموعة شركات 
القلعة في صندوق تحیا مصر مبلغ

ملیون جنیة مصري حتى مارس 100
1تحت بروتكول التعاون رقم 2018

قم وتم االتفاق علي بروتكول التعاون ر
. كما ھو موضح فیما یلي2

100
ملیون جنیھ مصري

1بروتكول التعاون رقم –مشاركة مجموعة القلعة فى صندوق تحیا مصر 

1بروتكول التعاون رقم 
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، تم االتفاق على بروتكول تعاون2018في أغسطس 
جبة بین صندوق تحیا مصر وشركة القلعة والذي بمو

عمى تقوم شركة القلعة بدعم ورعایة مبادرة مسببات ال
ملیون جنیة مصري تدفع 200بمبلغ ) نور الحیاة(

دفعات خالل ثالث سنوات على النحو المتفق4على 
ملیون جنیھ عن 55وقد تم دفع دفعتین باجمالي . علیھ

.2019و2018عامي 

200
مصريملیون جنیھ 

2بروتكول التعاون رقم –مشاركة مجموعة القلعة فى صندوق تحیا مصر

2بروتكول التعاون رقم 
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لى الرغم من في إقامة المشروعات الجدیدة وتحویل شركات محلیة قائمة إلى أبرز الكیانات الرائدة على الساحة اإلقلیمیة عالقلعة نجحت شركة 
.مختلف التحدیات االقتصادیة التي خیمت بظاللھا على أسواق المنطقة

عرض موجز إلسھامات شركة القلعة في دعم النمو االقتصادي في مصر

أحمد ھیكل بالشراكة مع المھندس عبد الحمید أبو بكر. د: تأسیس شركة سیتي جاس *أحمد ھیكل بالشراكة مع المھندس مدحت خلیل                   . د: تأسیس شركة رایة القابضة*محمد تیمور     . أحمد ھیكل بالشراكة مع د. د: تأسیس  المجموعة المالیة ھیرمیس *
أحمد ھیكل بالشراكة مع دار الشروق. د: تأسیس شركة المتحدة لالنتاج الفني *أحمد ھیكل بالشراكة مع اخرین                  . د: تأسیس شركة فنون *أحمد ھیكل  بالشراكة مع المؤسس المشارك ھشام الخازندار                         . د: تأسیس شركة القلعة *

خلق أكثر 

ألف 40من 
فرصة عمل

57أكثر من 
شركة 

تم تأسیسھا وتطویرھا

شركات تم شرائھا 
وتطویرھا من شركة 

القلعة

شركات أسسھا رئیس 
ة مجلس إدارة شركة القلع

أحمد ھیكل. د
خلق أكثر 

ألف 40من 
فرصة عمل

82أكثر من 
شركة 

تم تأسیسھا وتطویرھا

شركات تم شرائھا 
وتطویرھا من شركة 

القلعة

شركات أسسھا رئیس 
ة مجلس إدارة شركة القلع

أحمد ھیكل. د

المتحدة لالنتاج الفني

17,453
عدد الموظفین بشركة القلعة 

واستثماراتھا 
التابعة المملوكة حالیا

40,000+
فرصة عمل 

43
شركات أنشأتھا القلعة

39
شركات طورتھا القلعة



ُكتَیِّب مؤسسة القلعة للمنح الدراسیة



نشارك في إعداد الجيل الجديد من 

قادة المستقبل

qalaascholarships.org



“تمثل مؤسسة القلعة للمنح الدراسية تجسيًدا ملموًسا 
إليماننا الراسخ بأهمية المساهمة في االرتقاء بالمنظومة 

التعليمية وكذلك اإلمكانات والطاقات التي يحظى 
بها الشباب المصري. ومن ثم نعتز بالدور الذي تقوم به 
المؤسسة منذ 13 عاًما في تشجيع الشباب وتزويدهم 

بفرص التعليم المتميز، باعتباره السبيل األفضل نحو تحقيق 
الرخاء واالستقرار لألجيال القادمة.”

الدكتور / نبيل العربي 

رئيس مجلس األمناء
مؤسسة القلعة للمنح الدراسية
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مجلس األمناء

يضم مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية نخبة من أصحاب الخبرات 
والكفاءات، ويتولى إدارة المؤسسة مدير تنفيذي متفرغ.

الدكتور / نبيل العربي )رئيس مجلس األمناء(، 
الأمني العام ال�سابق جلامعة الدول العربية

السيدة / ليلى بدوي )نائب رئيس مجلس األمناء(،
اأ�ستاذ �سابق لعلوم احلا�سب الآيل باجلامعة الأمريكية بالقاهرة وع�سو 

جمل�س اإدارة جمعية الرعاية املتكاملة

السفير / حسين الخازندار )األمين العام(،
م�ساعد وزير اخلارجية الأ�سبق

السيدة / ماريان غالي )أمين الصندوق(،
رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب ل�سركة �سفنك�س لإدارة ال�ستثمار 

املبا�سر

السيد / محمد علي الحمامصي،
املدير العام ال�سابق ل�سركة اآي بي اأم م�سر، والرئي�س التنفيذي ال�سابق 

ل�سركة فودافون م�سر

السيد / مروان حماض،
الرئي�س التنفيذي ل�سركة لوجيك�س

السيد / محمد حفظي،
موؤلف ومنتج �سينمائي

الدكتورة / هالة السعيد، 
وزيرة التخطيط واملتابعة والإ�سالح الإداري

الدكتور / هاني سري الدين، 
موؤ�س�س ورئي�س جمل�س اإدارة مكتب �سري الدين و�سركاه للمحاماة 

واخلدمات القانونية

املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية:
السيدة / ياسمين الضرغامي 

|   مؤسسة القلعة للمنح الدراسية     2 3   | مؤسسة القلعة للمنح الدراسية    
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ال�سكندرية

املنوفية

الغربية
الدقهلية

دمياط

الإ�سماعيلية

القليوبيةال�سوي�س

اجليزهالقاهرة
الفيوم

املنيا

بني  �سويف

اأ�سيوط

اأ�سوان

يمثل الطلبة الحاصلين على برنامج المنح الدراسية شريحة تزويد الشباب المصري بفرص التعليم الجذابة
واسعة من المجتمع المصري تقوم مؤسسة القلعة للمنح الدراسية بتوفير حوالي 15 منحة دراسية سنوًيا للطلبة 

المتميزين من الكوادر المصرية الواعدة من أجل استكمال دراستهم األكاديمية بالخارج 
في أبرز وأعرق الجامعات األوروبية واألمريكية، وذلك في إطار إيمان المؤسسة بأن تزويد 

األجيال القادمة بمتطلبات العصر سيؤهلهم لتحقيق نقلة جذرية بمسيرة التنمية 
الوطنية على المستوى االقتصادي واالجتماعي.

195
منحة درا�سية مت تقدميها

69
جامعة دولية

 15  محافظة 
مصرية

حر�س  �سوء  يف   2007 عام  الدرا�سية  للمنح  القلعة  موؤ�س�سة  ن�ساأت  وقد 
املنظومة  وتطوير  دعم  يف  امل�ستدامة  امل�ساهمة  على  القلعة  �سركة 
تقوم  حيث  واملنطقة،  م�سر  يف  الب�سري  املال  راأ�س  وتنمية  التعليمية 
الدائم  الوقف  عائدات  خالل  من  املوؤ�س�سة  اأن�سطة  بتمويل  القلعة  �سركة 
للمنح  برنامج  اأكرب  القلعة  موؤ�س�سة  اأ�سبحت  وقد  خ�س�ستها.  التي 

بتوفري  قامت  حيث  م�سر،  يف  اخلا�س  القطاع  من  املدعومة  الدرا�سية 

درجات  على  احل�سول  يف  للراغبني  الآن  حتى  درا�سية  منحة   184
املعاهد  اأبرز  من  التخ�س�سات  مبختلف  والدكتوراه  املاج�ستري 
عربية  طاقة  �سركة  قامت  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة  الدولية.  واجلامعات 
بتقدمي  الطاقة  قطاع  يف  للقلعة  التابعتان  للتكرير  امل�سرية  وال�سركة 
لتزويد   2018 عام  خالل  الدرا�سية  املنح  من  الثانية  ال�سنوية  الدورة 

اخلارج. يف  التعليم  بفر�س  امل�سريني  الطلبة 

“متثل موؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية امتداًدا لإمياننا باأهمية الدور الذي يجب اأن يقوم به القطاع اخلا�س يف اإحداث 
تغيري اإيجابي باملجتمع املحلي، حيث قامت املوؤ�س�سة بال�ستثمار يف تطوير الطلبة املوهوبني على مدار 13 عاًما، �سعًيا 

لتحقيق التقدم املن�سود وامل�ساهمة يف دفع عجلة التنمية القت�سادية بالبالد.”

أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة

هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة

%46 %54
اإناثذكور
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برنامج المنح الدراسية يغطي 13 دولة حول العالم

الجامعات

الواليات 
المتحدة

مصر

أوروبا

عدد الخريجين من كل دولة

 المملكة المتحدة

109

3

فرنسا

5

السويد

1

فنلندا

1

بلجيكا

1

جمهورية التشيك

1

النرويج

46

الواليات المتحدة

7

هولندا

5

سويسرا

3

أسبانيا

5

ألمانيا

فرصة الدراسة بأعرق وأبرز الجامعات والمعاهد العلمية والدولية

جامعة شيفيلدجامعة إنسياد

جامعة ستانفورد

جامعة كولومبيا

كلية لندن اإلمبراطورية

كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

جامعة برمنجهام

جامعة أكسفورد

جامعة بنسلفانيا

جامعة جونز هوبكنز

معهد الدراسات السياسية بباريس

املعهد امللكي للتكنولوجيا

جامعة كامبريدج

جامعة ديوك

جامعة نيويورك

كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة لندن

جامعة نوتنجهام

جامعة هارفارد

كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا

جامعة كورنيل

جامعة تافتس

 جامعة لندن للفنون

2

إيطاليا
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التخصصات 

الهندسة الوراثية صناعة األفالم الطب الجزيئي  إدارة األعمال واإلدارة
المالية

الهندسة المعمارية

 هندسة البترول

أنظمة الطاقة المتجددة

األنظمة الصناعية

السالمة الغذائية

حفظ التراث

علوم الكمبيوتر

أبحاث السرطان

علم اآلثار

السياسة االقتصادية

الدراسات البيئية

الصحة العامة

علم الوراثة

الهندسة الكهربائية

القانون

التمويل التنموي

علم فيزياء األرض

الرياضيات التطبيقية 

علوم الحيوان

التعليم

الهندسة النووية

الصحافة الرقمية

علم االقتصاد

التخطيط العمراني

ريادة األعمال

الزراعة

العلوم السياسية

الجراحة الروبوتية وجراحة المناظير

 علوم البصريات و
الضوئيات

إدارة المتاحف والمعارض الفنية

 شرط الحصول على المنح الدراسية: 
التعهد بالعودة للعمل في مصر

يمثل الحاصلون على منحة المؤسسة مجموعة من أفضل الكوادر الشابة ممن 
سيساهمون في تطوير البالد ودعمها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجهها. وقد 

عاد الحاصلون على منحة المؤسسة إلى مصر التزاًما بتعهداتهم بالعودة إلى الوطن 
والعمل على رفعته وتقدمه، حيث نجحوا في تحقيق إنجازات ملموسة بمختلف المجاالت 

والتخصصات من تكنولوجيا النانو والسياسات العامة إلى حفظ اآلثار والتنمية السياسية.

تغطي المنح الدراسية العديد من التخصصات المختلفة

ريم بدير - الحاصلة على منحة 
مؤسسة القلعة للدراسة بجامعة 
أكسفورد في عام 2010 – تفحص إحدى 
الحاالت باستخدام األشعة السينية في 
المعهد القومي لألورام

 9   | مؤسسة القلعة للمنح الدراسية    
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نماذج لرواد األعمال من أبناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية
نجح الحاصلون على منحة المؤسسة في التحول إلى أبرز الرواد والكوادر ممن 

التي ستعيد  الثقافية  المبادرات  يشاركون في تنفيذ المشروعات اإلبداعية وإطالق 
تشكيل مفهوم ريادة األعمال في مصر.

هشام وهبي
شهادة الماجستير في إدارة األعمال، كلية وارتون )2008/2007(

كان احل�سول على ماج�ستري اإدارة الأعمال يف ريادة الأعمال والإدارة ال�سرتاتيجية من 
بالأدوات  كلية وارتون مبثابة نقطة حتول جوهرية يف حياتي؛ حيث �ساهم يف تزويدي 
الفكرية التي اأحتاج اإليها كي اأ�سبح اأحد رواد الأعمال واخلرباء ال�سرتاتيجيني مبجال 
وهي   ،»Innoventures« �سركة  تاأ�سي�س  يف  �ساركت  عام 2011،  ويف  التكنولوجيا. 
واحدة من �سمن ثالث �سركات نامية مبجال راأ�س املال املخاطر يف م�سر. وتقوم ال�سركة 
لل�سركات  الإر�سادية  والتوجيهات  الإداري  والدعم  والتدريب  التمويل  خدمات  بتقدمي 
املبتدئة، عرب العتماد على �سبكة قوية ت�سم اأكرث من 200 خبري يف هذا املجال. كما اأن 
ال�سركة م�سئولة عن اإدارة �سركة »Ideaspace« والتي تتيح لرواد الأعمال واملطورين 
والفنانني امل�ساركة يف خمتلف القطاعات ال�سناعية والتعرف على املمار�سات البتكارية 
اجلديدة. وتخطط ال�سركة لإطالق اأول �سندوق راأ�س مال خماطر خالل عام 2016 مع 

تنمية قاعدة العمالء اإىل 100 �سركة مبتدئة خالل الثالث �سنوات القادمة.

رضوى خاطر
شهادة الماجستير في دراسات التنمية، كلية الدراسات الشرقية 

واإلفريقية، جامعة لندن )2009/2008(
للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  اإىل  ان�سممت  املاج�ستري،  درجة  على  ح�سلت  اأن  بعد 
ال�سناعية »UNIDO«، حيث اأ�سغل حالًيا من�سب م�ست�سارة تنمية جتمعات الأعمال، 
يف  والإبداعية  الثقافية  ال�سناعات  يف  الأعمال  جتمعات  "تنمية  م�سروع  على  واأعمل 
امل�سروع  هذا  وي�سعى  الأوروبي.  الحتاد  ميوله  املتو�سط" الذي  الأبي�س  البحر  جنوب 
لتعزيز التنمية ال�ساملة من خالل دعم جمموعات من احلرفيني التقليديني مثل العاملني 
يف ال�سناعات اجللدية يف م�سر، حيث يقدم الربنامج الدعم الفني واملايل لأ�سحاب 
احلرف التقليدية بطريقة متكن امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�سغر من 
الو�سول اإىل م�ستويات اأعلى من التناف�سية. وتت�سمن الإ�سهامات التي قدمتها يف هذا 
القيمة وتطوير منتجات مبتكرة جديدة قائمة على �سناعات  �سل�سلة  امل�سروع حت�سني 
ا يف هذا الربنامج على بناء عالقات  اأ�سيلة من الرتاث الثقايف مل�سر. كما نعمل اأي�سً

قوية بني املوردين املحليني وامل�سرتين من جميع اأنحاء العامل.

أحمد حسين عزت
شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية، كلية لندن للهندسة 

المعمارية، لندن )2010/2009(
كان احل�سول على هذه املنحة الدرا�سية فر�سة فريدة �ساعدتني على التعرف على 
اأن  وبعد  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  املعمارية  الهند�سة  جمال  اإليه  تو�سل  ما  اأحدث 
 Encode design« �سركة  تاأ�سي�س  يف  �ساركت  املاج�ستري،  درجة  على  ح�سلت 
studio« يف الإ�سكندرية مب�ساركة اثنني من زمالئي املهند�سني ممن لديهم نف�س 
الروؤية ويوؤمنان باأن الأبحاث يف جمال الريا�سيات والأنظمة الطبيعية والتكنولوجيا 
احلديثة ميكن اأن ت�ساعدنا على التو�سل اإىل اأف�سل احللول والت�سميمات البتكارية. 
اإحدى ال�سركات الرائدة يف هذا   »Encode« اأ�سبحت وبعد مرور خم�س �سنوات، 
املجال، وتوجت جهودها باحل�سول على العديد من اجلوائز، ف�ساًل عن حتولها اإىل 
مركز ن�سط لور�س العمل التعليمية التي يتم اإطالقها بالتعاون بني اجلامعات املحلية 
واملعهد  املعمارية،  للهند�سة  لندن  وكلية  الإ�سكندرية،  جامعة  ذلك  يف  مبا  والدولية 
الفيدرايل ال�سوي�سري للتكنولوجيا يف زيورخ، والكلية املعمارية الفرن�سية يف باري�س، 

بالقاهرة. الأمريكية  واجلامعة 

وقد جنح املنهج املتميز الذي تتبناه ال�سركة لتقدمي الت�سميمات البتكارية يف جذب العديد 
من كبار العمالء املهتمني بالهند�سة املعمارية وم�سروعات الت�سميم الداخلي مثل �سركة 
»�سوديك« و»اإعمار« و»الفطيم«. كما مت عر�س ت�سميمات املفرو�سات التي اأنتجتها ال�سركة 
يف العديد من املعار�س بلندن وميالنو. واأنا حالًيا اأدر�س للح�سول على درجة الدكتوراه يف 
الت�سميم الرقمي والت�سنيع من الكلية املعمارية الفرن�سية يف باري�س، حيث قمت بتطوير مادة 
جديدة تخ�سع حالًيا للدرا�سة لت�سجيل حقوق براءة الخرتاع، ف�ساًل عن نظام معماري بيئي 

يعتمد على الرمال بهدف ا�ستخدامه يف اأعمال البناء والإن�ساءات يف البيئات ال�سحراوية.

فاطمة كشك
شهادة الماجستير في علم اآلثار، جامعة ليدن )2011/2010(

كعاملة  للعمل  م�سر  اإىل  عدت  الآثار،  علم  يف  املاج�ستري  درجة  على  ح�سلت  اأن  بعد 
اآثار ميدانية ببعثة املعهد الأملاين لالآثار يف جزيرة اإلفنتني، حيث اأتيحت يل الفر�سة 

لتطوير مو�سوع ر�سالة الدكتوراه التي اأعمل عليها يف الوقت الراهن. ويف عام 2012، 
املواقع  ل�ستك�ساف  املتحدة(  )اململكة  دورام  جامعة  من  عمل  فريق  اإىل  ان�سممت 
الدلتا.  ويف �سبتمرب  املواقع يف غرب  الربل�س وغريها من  الأثرية يف منطقة بحرية 
توثيقي  معر�س  لتنظيم  وامل�سممني  الباحثني  من  عمل  فريق  بتكليف  قمت   ،2015
علًما  الإ�سكندرية،  بالتن�سيق مع مكتبة  وذلك  �سليم ح�سن،  امل�سري  الآثار  عن عامل 
باأنني اأعمل منذ نوفمرب 2015 �سمن فريق العمل امل�سئول عن توثيق الطراز املعماري 

ال�سعبي النوبي يف قرية بيج.

أمينة أبو دومة
شهادة الماجستير في ريادة األعمال الثقافية، كلية جولدسميث، 

جامعة لندن )2013/2012(
اإىل  عدت  والإبداعية،  الثقافية  الأعمال  ريادة  يف  املاج�ستري  درا�سة  اأنهيت  اأن  بعد 
القاهرة لأقوم بتاأ�سي�س »تياترو اإ�سكندرية« وهو عبارة عن مركز ثقايف فني واجتماعي 
جانب  اإىل  الثقافية  اخلدمات  من  كبرية  جمموعة  بتقدمي  يقوم  الإ�سكندرية  يف 
ا�ست�سافة مهرجان امل�سرح الدويل ال�سنوي ، وكذلك اإدارة مقهى ثقايف ومطعم يقدم 
اأكالت م�سرية. ومن دواعي فخري و�سعادتي اأنني كنت رائدة يف تقدمي منوذج اأعمال 
م�ستدام ذات مردود ثقايف واجتماعي على م�سر. وعلى �سعيد اآخر، �ساركت خالل 
عام 2015 يف تاأ�سي�س »الوكالة يو كيه« مع دانييل مرييل املتخ�س�س يف ريادة الأعمال 
الثقافية، واملنتج الإعالمي اأحمد �سامل، وهي عبارة عن الذراع الرتويجي والرتفيهي 
واملو�سيقي ل�سبكة »الوكالة جلوبال«، وتهدف اإىل ترويج املو�سيقى امل�سرية والعربية يف 

اململكة املتحدة وخمتلف اأنحاء العامل. 

محمد رحمي
ماجستير في دراسات الشرق األوسط، كلية الدراسات الشرقية 

واإلفريقية بالمملكة المتحدة )2012/2011(
عدت اإىل م�سر يف عام 2013 بعد احل�سول على درجة املاجي�ستري من مدر�سة الدرا�سات 
اأن ابتعد عن جمال  ال�سرقية والإفريقية تركيًزا على التنمية القت�سادية، حيث قررت 
اخلدمات املالية التي عملت بها ملدة 8 �سنوات، نظًرا لعدم �سعوري بال�سلة بني عملي واأر�س 
الواقع. وقد حر�ست على اتباع م�سار وظيفي له تاأثري اإيجابي على امل�ساهمة يف التنمية 
الأوىل مع  ولذلك كانت وظيفتي  املقربني يل.  الأ�سخا�س  باملنطقة وكذلك  القت�سادية 
منظمة غري ربحية تعرف با�سم منظمة بذور ال�سالم، وعملت بها ملدة 3 �سنوات. اأ�سغل حالًيا 
من�سب الع�سو املنتدب ل�سركة Endeavor Egypt، والتي تعد جزًءا من �سبكة عاملية لريادة 
الأعمال ت�سم 34 دولة. وقد تاأ�س�ست ال�سركة يف عام 2008 وتقوم بدعم 45 �ساب من كبار 
رواد الأعمال ميثلون 31 �سركة متنوعة. وجنحت ال�سركة حتى الآن يف توفري اأكرث من 8500 
وظيفة مع حتقيق اإيرادات بقيمة 4 مليار جنيه خالل العام املا�سي وحده. ومن ثم يوا�سل 
رواد الأعمال بال�سركة جهودهم لتوفري التوجيه والإلهام لالآخرين مع ال�ستثمار يف ال�سركات 
الأخرى حديثة الن�ساأة، وبالتايل فهم ي�ساعفون تاأثريهم الإيجابي على القت�ساد امل�سري.

وقد مكنتني موؤ�س�سة القلعة للمنح الدرا�سية من املرور بعام حتويل �ساهم ب�سكل ملحوظ يف 
تنمية مهاراتي وحتقيق اأهدايف الوظيفية، حيث مت ت�سميم برنامج املنح الدرا�سية ب�سكل يدعم 
ال�سباب بالطريقة الأمثل التي يحتاجون اإليها ولي�س بال�سكل الذي تريده املوؤ�س�سة. ولذلك 
فاإنني على قناعة تامة باأن املوؤ�س�سة متثل واحدًة من اأهم واأف�سل برامج تطوير التعليم 

كفاءًة يف م�سر واأمتنى اأن اأرى املزيد من امل�ستفيدون خالل الفرتة املقبلة.

أمينة أبو دومة رضوى خاطر
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جويس رفله
ماجستير في التعليم، جامعة كولومبيا )2012/2011(

مدى  اأدرك  جعلتني  التي  ال�سرارة  كولومبيا  جامعة  يف  الدرا�سة  كانت 
العلم  ا�ستخدمت   ،2013 يف  القاهرة  اإىل  عودتي  ومنذ  بالتعليم،  �سغفي 
وذلك  املدر�سني،  تدريب  املاج�ستري يف  برنامج  من  اكت�سبتها  التي  واملعرفة 
الأمريكية  اجلامعة  تقدمها  التي  املحرتف  املهني  املعلم  دبلومة  �سمن 
للتعليم  م�سر  روؤية  و�سع  يف  امل�ساركة  فر�سة  يل  ت�سنت  كما  بالقاهرة. 
املجل�س  اأع�ساء  �سمن  اختياري  مت   ،2014 عام  ويف   .2030 عام  يف 
كنت  حيث  اجلمهورية،  لرئا�سة  التابع  العلمي  والبحث  للتعليم  التخ�س�سي 
اإليه  اأ�سعى  كنت  الذي  التغيري  اإحداث  يف  وجنحت  �سًنا،  الأع�ساء  اأ�سغر 
والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  التعليمية  ال�سيا�سات  جمال  يف 
"املعلم  ورئا�سة اجلمهورية. وخالل تلك الفرتة �ساعدت يف اإطالق برنامج 
يف  املعلمني  وقدرات  مهارات  تطوير  اإىل  يهدف  مهني  برنامج  وهو  اأول" 
امل�سري،  املعرفة  بنك  اإطالق  يف  كذلك  �ساركت  كما  احلكومية،  املدار�س 

الإنرتنت. �سبكة  على  اأكادميية  مكتبة  عبارة عن  وهو 

راندا فهمي 
شهادة الماجستير في الهندسة المستدامة، جامعة كامبريدج 

)2013/2012(
القاهرة  اإىل  عدت   ،2013 عام  يف  كامربيدج  جامعة  من  التخرج  بعد 
 ،»KarmSolar« ب�سركة  والتطوير  البحث  برنامج  واإدارة  تطوير  لأتوىل 
نطاق  خارج  ال�سم�سية  الطاقة  تكنولوجيا  يف  متخ�س�سة  �سركة  وهي 
ومتثل   ،2011 عام  خالل  تاأ�سي�سها  يف  �ساركت  وقد  القومية،  ال�سبكة 
تطوير  بهدف  والتطوير  للبحث  الأ�سا�سية  البنية  تاأ�سي�س  يف  دوري 
الأ�سواق  يف  املناف�سة  من  ميكنها  ومبا  حملًيا  ال�سم�سية  الطاقة  تكنولوجيا 
الأكادميية  الدوائر  مع  التعاون  يتطلب  ذلك  حتقيق  باأن  علًما  العاملية، 
وكان  املنطقة.  يف  نف�سها  الروؤية  ت�ساركنا  التي  وال�سركات  املختلفة 
ال�سناعات  يف  اجلوفية  املياه  ا�ستخدام  على  لل�سركة  املبدئي  الرتكيز 
املجالت  من  العديد  لي�سمل  البحث  نطاق  تو�سيع  يعني  وهذا  الغذائية، 
بتطوير  ال�سركة  قامت  وقد  اجلوفية.  املياه  وهند�سة  الزراعة  مثل  الأخرى 
املجال،  هذا  يف  الأبحاث  من  املزيد  اإجراء  على  ت�ساعد  اأ�سا�سية  بنية 
التكنولوجية  الو�سائل  هذه  من  لبع�س  الخرتاع  براءات  على  وح�سلت 
الأ�سا�سية  القواعد  اإر�ساء  عن  ف�ساًل  عمالئها،  قاعدة  تو�سيع  يف  وجنحت 

الطاقة. تخزين  جمال  يف  امل�ستقبلية  لالأبحاث 

خالد السمانمحمد أبو شقرة راندا فهميجويس رفله

محمد أبو شقرة
ماجستير في السياسات العامة، معهد الدراسات السياسية في 

باريس )2014/2013(
الفعال  التخطيط  م�سروع  يف  بالعمل  التحقت  باري�س،  من  عودتي  بعد 
والإ�سالح  واملتابعة  التخطيط  وزارة  اأطلقتها  مبادرة  وهي  واخلدمات، 
لدعم  ال�سيا�سات  فريق  مع  العمل  هي  الأ�سا�سية  مهمتي  وكانت  الإداري. 
التخطيط  عملية  وحت�سني  احلكومة  تتبناه  الذي  الإداري  النظام  اإ�سالح 
العديد  بتن�سيق  كذلك  وقمت  العامة.  املوارد  توزيع  فعالية  وزيادة  الوطني، 

من الربامج التي تت�سمن بناء القدرات يف فريق العمل بالوزارة.

خالد السمان
شهادة الماجستير في حفظ التراث، جامعة دورام )2015/2014(

الثقايف  للرتاث  الدولية  الإدارة  يف  املاج�ستري  �سهادة  على  ح�سلت  اأن  بعد 
من جامعة دورام يف اململكة املتحدة، عدت اإىل القاهرة لأعمل مع جمعية 
وحالًيا  ترميمها.  بعد  كربى  اإ�سالمية  اآثار  اأربعة  افتتاح  على  »جماورة« 
فهمي  عزة  موؤ�س�سة  مع  اليدوية  ال�سناعات  تطوير  فريق  قيادة  اأتوىل 
يف  اليدوية  ال�سناعات  وتراث  م�سر  يف  املجوهرات  �سناعة  اإحياء  بهدف 
منطقة جنوب  امل�سروع يف  ينطلق  اأن  املقرر  ومن  عليها.  واحلفاظ  املنطقة 
اأنني  كما  امل�ستقبل،  يف  اأخرى  مناطق  اإىل  وميتد  الأحمر  البحر  �سرق 
الن�سخة  منها  والرتاث  التاريخ  جمالت  من  العديد  يف  مبقالتي  اأ�سارك 
مبادرة  اإدارة  واأتوىل  جيوجرافيك«  »نا�سيونال  جملة  من  الإلكرتونية 
ال�سباب. الوعي برتاث م�سر ول �سيما بني  ن�سر  اإىل  التي تهدف  »مرياث« 
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العام الدراسي 2019 – 2020

فاطمة عبد 
الفتاح

جامعة كولومبيا، ماج�ستري يف ال�سحافة

جامعة �سا�سك�س، ماج�ستري يف درا�سات التنميةكارين فانوس

جامعة كامربيدج، ماج�ستري يف اإدارة الأعمالاحمد رأفت

كلية لندن لالإقت�ساد، ماج�ستري يف ال�سيا�سة الجتماعيةمنة اهلل حسين

الب�سريةملك مقار الأنرثوبولوجيا  يف  ماج�ستري  جولد�سميث،  جامعة 

جامعة لي�سرت، ماج�ستري يف درا�سات املتاحفهايدي المسيري

جامعة ادنربه، ماج�ستري فى القانونعمرو بدر

جامعة ادنربه، ماج�ستري ال�سحة العامةنورا رزق

مارك 
ماكسيموس

جامعة لنك�سرت، ماج�ستري يف ريادة الأعمال

جامعة مان�س�سرت، ماج�ستري يف علوم جيولوجيا النفطأميرة األمير

جامعة مان�س�سرت، ماج�ستري يف علوم الطاقة املتجددةمريم جمال

منحة “المصرية للتكرير” 

منحة “طاقة عربية”
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العام الدراسي 2018 – 2019

جامعة كامربيدج، اململكة املتحدة، ماج�ستري علم الأوبئةهند حسن
جون 

إسطفانوس
معهد جرونوبل للتكنولوجيا، فرن�سا، ماج�ستري الهند�سة 

الكهربائية لل�سبكات الذكية
كلية لندن لالقت�ساد، اململكة املتحدة، ماج�ستري التنمية الإفريقيةأية صالح

جامعة بون، اأملانيا، ماج�ستري الفيزياء الفلكيةريم زكي

حنان شعبان
علوم  اإيطاليا، ماج�ستري  فيني�سيا،  يف  فو�سكاري  كا  جامعة 

املخطوطات ترميم 

دينا الديب
جامعة وي�ستمن�سرت، اململكة املتحدة، ماج�ستري املتاحف واملعار�س 

والثقافة املعا�سرة
محسن 

الخويسكي
جامعة لوند، ال�سويد، ماج�ستري النظم الإلكرتونية املدجمة

أحمد 
الفارسكوري

جامعة مان�س�سرت، اململكة املتحدة، ماج�ستري اإدارة امل�سروعات

شهاب سالمة
جامعة كوين ماري بلندن، اململكة املتحدة، ماج�ستري قانون 

البحرية املالحة 

كنزي صالح
كلية جولد�سميث جامعة لندن، اململكة املتحدة، ماج�ستري 

ال�سحافة الرقمية
جامعة كورنيل، الوليات املتحدة، ماج�ستري الإدارة العامةمحمد المسيدي

كلية IE لالأعمال، اإ�سبانيا، ماج�ستري اإدارة الت�سويقمريم أمين

اجلامعة ال�سويدية للعلوم الزراعية، ال�سويد، ماج�ستري علوم احليوانمحمد سالم

كلية لندن اجلامعية، اململكة املتحدة، ماج�ستري اجلراحة التحفظيةمحمد حسونة

محمود مرسي
جامعة امربيال كوليدج لندن، اململكة املتحدة، ماج�ستري 

البرتول هند�سة 

منحة “المصرية للتكرير” 
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العام الدراسي 2017 – 2018

جامعة برمنجهام ماج�ستري علوم الآثاررضوى سالم

جامعة لندن للفنون ماج�ستري ت�سميم املالب�س للفيلم وامل�سرحنشوى معتوق

جامعة هارفارد ماج�ستري يف القانونمي الشعراوي

جامعة امربيال كوليدج لندن ماج�ستري علوم الب�سريات وال�سوئياتأسامة نبيل

املعهد امللكي للتكنولوجيا ماج�ستري علوم تخطيط النقلإسالم جابر

جامعة امربيال كوليدج لندن ماج�ستري العالجات الطبية احلديثةآالء سيد

جامعة نوتنجهام ماج�ستري القت�ساد ال�سلوكيندى عبد الغني

جامعة اأك�سفورد ماج�ستري العلوم ال�سيا�سيةمحمد رحيم

جامعة اإن�سياد، ماج�ستري اإدارة الأعمالمحمد بسيوني

جامعة نيويورك، ماج�ستري يف القانونأمين ريمون
جامعة نيويورك، ماج�ستري الفنون ل�سناعة الأفالمنغم عثمان

جامعة �سيفيلد،   ماج�ستري اقت�ساديات ال�سحةاندرو بطرس

منحة “طاقة عربية”

منحة "مي وأحمد هيكل لجامعة نيويورك"

منحة “المصرية للتكرير” 
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العام الدراسي 2016 – 2017

جامعة اأبردين ماج�ستري يف قانون الطاقةمحمود خليفة

كلية كينجز لندن ماج�ستري يف ال�سحة النف�سيةرباب أحمد

جامعة برمنجهام ماج�ستري يف تكنولوجيا الأحياء اجلزيئيةشادي تمام

جامعة اأك�سفورد ماج�ستري يف جراحة اأوعية املخ والأع�سابمحمد دراز

جامعة ليدز ماج�ستري يف اإدارة التعليم الدويلأمال محمد

كلية لندن اجلامعية ماج�ستري يف الهند�سة املعمارية واحلو�سبةشريف الطرابيشي

أحمد الدسوقي
جامعة البوليتكنيك يف ميالنو ماج�ستري يف التخطيط العمراين 

و�سيا�سات التنمية احل�سرية 

معهد جورجيا التقني ماج�ستري يف الهند�سة امليكانيكيةرامي إمام

جامعة اأبردين ماج�ستري يف هند�سة البرتولمصطفى عامر

جامعة اأبردين ماج�ستري يف هند�سة اأعماق البحارأحمد رضوان

جامعة �ستانفورد ماج�ستري اإدارة الأعمالياسمين البيلي

جامعة لوند ماج�ستري يف التنمية القت�ساديةياسمين سويلم

كلية كينجز لندن ماج�ستري يف القت�ساد ال�سيا�سيحسين سليمان
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العام الدراسي 2015 – 2016

كلية لندن لالقت�ساد، ماج�ستري الإدارة العامةانجى صالح

جامعة واجينينجن، ماج�ستري التكنولوجيا احليويةسارة عبده

جامعة كوين مارى، ماج�ستري العلوم اجلراحيةمجمد عصام

جامعة اإدنربة، ماج�ستري التاأليف املو�سيقيخالد الكمار

جامعة اإي تي ات�س زيوريخ، ماج�ستري علوم احلا�سب الآيلكريم لبيب

جامعة لندن اجلامعية، ماج�ستري الطاقة احلرارية اجلوفية املتجددةمحمد حفني

جامعة اإمربيال كوليدج لندن، ماج�ستري البحوث الكلينيكيةجورج نسر

جامعة ت�ساملرز للتكنولوجيا، ماج�ستري التخطيط العمراينمحمد أسامة

كلية لندن اجلامعية، ماج�ستري الهند�سة املعماريةمحمد داود

جامعة كاليفورنيا، بريكلي . ماج�ستري الهند�سة النوويةأحمد مصطفى

جامعة اإمربيال كوليدج لندن، ماج�ستري احلو�سبة للمالحة اجلويةعمر محفوظ

كلية لندن اجلامعية، ماج�ستري ال�سيا�سة والبحوث الجتماعيةإسراء الشيخ

جامعة نوتنجهام، ماج�ستري العلوم اجلزيئية وعلوم اخلالياأحمد حسنين

كينجز كوليدج لندن، ماج�ستري ال�سحة العامةحاتم وفا

جامعة جال�سجو، ماجي�ستري العلوم القانونيةمحمد ربيع
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العام الدراسي 2014 – 2015

�سهادة املاج�ستري يف الإ�سحاح البيئي، جامعة خنت )بلجيكا(إبراهيم ملش

محمود حسيب
 �سهادة املاج�ستري يف القانون، جامعة بن�سلفانيا

 )الوليات املتحدة الأمريكية(

جورج أنيس
 �سهادة املاج�ستري يف القانون ، جامعة نيويورك 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

محمود سرحان
 �سهادة املاج�ستري  يف التنمية البيئية، جامعة كورنيل 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

خالد السمان
�سهادة املاج�ستري يف حفظ الرتاث احل�ساري، جامعة درهام 

)اململكة املتحدة(

ياسمين الجرف
�سهادة املاج�ستري يف التنمية القت�سادية وال�سيا�سية ، جامعة 

كولومبيا )الوليات املتحدة الأمريكية(

راندا البرلسي
 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية وارتون لالأعمال 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة IMD )�سوي�سرا(أحمد فاروق

أميرة أبو السعود
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة هارفارد )الوليات 

املتحدة الأمريكية(

�سهادة املاج�ستري يف القت�ساد، جامعة �سا�سيك�س )اململكة املتحدة(محمد أبو عزيزة

شريف عساف
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال ،جامعة ديوك )الوليات 

املتحدة الأمريكة(

كريم مالك
�سهادة املاج�ستري يف علوم ال�سرق الأو�سط، جامعة كولومبيا 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

�سهادة املاج�ستري يف القانون ، جامعة جنيف )�سوي�سرا(عمرو عرفه

ماهر رشوان
�سهادة املاج�ستري يف مواد طب الأ�سنان، جامعة كوين ماري 

)اململكة املتحدة(

أحمد نظيم
�سهادة  املاج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية، كلية لندن اجلامعية 

)اململكة املتحدة(

جامعة تافت�س، ماج�ستري ال�سيا�سات العامةنادين صليب
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العام الدراسي 2013 – 2014

أحمد زيدان شفيق
 �سهادة املاج�ستري يف الفيزياء ال�ستك�سافية، جامعة اأمربيال 

كوليدج لندن )اململكة املتحدة(

محمد أبوشقرة
�سهادة املاج�ستري يف ال�سيا�سات العامة،  معهد العلوم 

ال�سيا�سية )فرن�سا(

أحمد عطية إبراهيم
�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم الوثائقية، كلية جولد 

 �سميت بجامعة لندن )اململكة املتحدة(

هاني مدحت 
عبدالرحمن

�سهادة املاج�ستري يف علوم احلا�سب الآيل، املعهد ال�سوي�سري 
 للعلوم والتكنولوجيا بزيوريخ )�سوي�سرا(

محمد عزالدين
�سهادة املاج�ستري يف تكنولوجيا املعلومات، جامعة ميونخ 

التقنية )اأملانيا(

مروى شومان
�سهادة املاج�ستري يف التعليم الطبي، جامعة داندي 

)ا�سكتلندا(

محمد رجب عبد 
الحافظ

�سهادة املاج�ستري يف الريا�سيات التطبيقية، جامعة 
 كامربيدج )اململكة املتحدة( 

علي محمد الحكيم
�سهادة املاج�ستري يف العلوم الزراعية، جامعة فاجينينجن 

)هولندا(

علياء القاضي
�سهادة املاج�ستري يف ال�سحة العامة، جامعة كولومبيا 

)الوليات املتحدة الأمريكية(
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العام الدراسي 2012 – 2013

داليا مجدي
 �سهادة املاج�ستري يف الرتميم واملباين الأثرية، معهد برات

 )الوليات املتحدة الأمريكية(
خالد العشري

 �سهادة املاج�ستري يف الت�سميم املعماري، كلية لندن اجلامعية 
)اململكة املتحدة(

مجد زهران
 �سهادة املاج�ستري يف الهند�سة املعمارية، كلية لندن اجلامعية 

)اململكة املتحدة(
أمينة أبو دومة

�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات الثقافية، كلية جولد�سميث 
بجامعة لندن )اململكة املتحدة(

نادين وهيبة
�سهادة املاج�ستري يف الدرا�سات التنموية، مدر�سة الدرا�سات ال�سرقية 

والإفريقية بجامعة لندن )اململكة املتحدة(
إيريني يعقوب

�سهادة املاج�ستري يف التنمية امل�ستدامة والدرا�سات البيئية، كلية لندن 
اجلامعية )اململكة املتحدة(

سلمى منصور
 �سهادة املاج�ستري يف القت�ساد، جامعة ديوك

 )الوليات املتحدة الأمريكية(
أمينة دياب

�سهادة املاج�ستري يف درا�سات ال�سرق الأو�سط، جامعة اأك�سفورد 
)اململكة املتحدة(

ليلى حسن
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية لندن لإدارة الأعمال )اململكة 

املتحدة(
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية وارتون لإدارة الأعمالشريف يعقوب

كيرولوس صبري
�سهادة املاج�ستري يف الإدارة )جمال الت�سالت الال�سلكية(، كلية 

لندن اجلامعية )اململكة املتحدة(
مريم مكرم اهلل

�سهادة املاج�ستري يف هند�سة واإدارة اعمال الت�سنيع، جامعة كامربيدج 
)اململكة املتحدة(

راندة فهمي
 �سهادة املاج�ستري يف التنمية امل�ستدامة، جامعة كامربيدج 

)اململكة املتحدة(
هشام شحاتة

 �سهادة املاج�ستري يف هند�سة تاآكل املعادن، جامعة ليدز 
)اململكة املتحدة(

محمد الشيخ
 �سهادة املاج�ستري يف علوم اجلراحة، اإمربيال كوليدج لندن 

)اململكة املتحدة(
محمد عبد العزيز

�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الإن�ساءات، جامعة تك�سا�س اأيه اأند اأم 
)الوليات املتحدة الأمريكية(

محمد سالم
 �سهادة الدكتوراه يف علوم الأحياء اجلزيئية لل�سرطان، 

جامعة هايدلربج )اأملانيا(
خالد نظيف

 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة �ستانفورد 
)الوليات املتحدة الأمريكية(
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العام الدراسي 2011 – 2012

فريدة مرتضى
�سهادة املاج�ستري يف احلقوق، جامعة هارفارد )الوليات 

املتحدة الأمريكية(

رضوى سليمان
�سهادة املاج�ستري يف الأ�سعة الع�سبية، كلية  لندن اجلامعية 

)اململكة املتحدة(

هنا زكي
�سهادة املاج�ستري يف العلوم الأكتوارية، جامعة �سيتي 

يونيفر�سيتي )اململكة املتحدة(

أحمد عبد الراضي
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوارد املائية، جامعة توينتي 

)هولندا(

�سهادة املاج�ستري يف الت�سويق، جامعة EADA )اأ�سبانيا(نور كامل

محمد رحمي
�سهادة املاج�ستري يف علوم ال�سرق الأو�سط وال�سرق الأدنى، 

كلية الدرا�سات ال�سرقية والأفريقية )اململكة املتحدة(

إسالم الشرقاوي
�سهادة املاج�ستري يف �سالمة الغذاء، جامعة فاجنينجن 

)هولندا(

محمد الميقاتي
�سهادة املاج�ستري يف الهند�سة الكهربائية، جامعة اإمربيال 

كولدج )اململكة املتحدة(

سندس حسونه
�سهادة املاج�ستري يف ال�سحة العامة، جامعة اإمربيال كولدج 

)اململكة املتحدة(

جويس رفله
�سهادة املاج�ستري يف التعليم، جامعة كولومبيا )الوليات 

املتحدة الأمريكية(

أيمن عياد
�سهادة الدكتوراه يف اأنظمة الطاقة املتجددة، اجلامعة الفنية 

مبيونخ )اأملانيا(

هيثم زلط
�سهادة املاج�ستري يف احلفظ البيولوجي، جامعة نوتنجهام 

)اململكة املتحدة(
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العام الدراسي 2010 – 2011

أحمد اللوزي
 �سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم، جامعة فامو 

)جمهورية الت�سيك(
أحمد مكاوي

 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية لندن لالأعمال 
)اململكة املتحدة(

هبة حقي
 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية لندن لالأعمال 

)اململكة املتحدة(
فاطمة أبو المجد

 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة مان�س�سرت 
)اململكة املتحدة(

حاتم صبري
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية وارتون لالأعمال 

)الوليات املتحدة الأمريكية(
محمد عبد الغفار

�سهادة املاج�ستري يف العلوم )امل�سح الهيدروغرايف(، جامعة لندن 
)اململكة املتحدة(

يوسف الكاشف
�سهادة املاج�ستري يف العلوم )احلو�سبة الع�سبية(، املعهد 

الفيدرايل ال�سوي�سري للتكنولوجيا )�سوي�سرا(
سارة أبو الفضل 

حفني
 �سهادة املاج�ستري يف القانون، كلية لندن لالقت�ساد 

)اململكة املتحدة(
مها رمضان

�سهادة املاج�ستري يف العلوم )علم الأحياء – ال�سرطان(، كلية لندن 
لالأعمال )اململكة املتحدة(

عمرو بيومي
�سهادة املاج�ستري يف العلوم )علم الفريو�سات(، جامعة جال�سجو 

)اململكة املتحدة(
ميرال سليم

�سهادة املاج�ستري يف ال�سيا�سة والقت�ساد، جامعة كولومبيا 
)الوليات املتحدة الأمريكية(

إيمي عبدالشهيد
�سهادة املاج�ستري يف علم النف�س الثقايف والجتماعي، جامعة لندن 

لالقت�ساد )اململكة املتحدة(
�سهادة املاج�ستري يف علم الآثار امل�سرية، جامعة ليدن )هولندا(فاطمة كشك
�سهادة املاج�ستري يف علم الآثار امل�سرية، جامعة ليدن )هولندا(أمينة البارودي

مي صبري
�سهادة الدكتوراه يف اأبحاث ال�سرطان، كلية لندن لالأعمال )اململكة 

املتحدة(
مي حافظ

�سهادة الدكتوراه يف الإح�ساء، كلية لندن لالقت�ساد )اململكة 
املتحدة(

عطرة عبدالناظر
�سهادة املاج�ستري يف طب الأ�سنان، كلية لندن لالأعمال )اململكة 

املتحدة(
محمد عبدالباري

�سهادة املاج�ستري يف علوم احلا�سب الآيل، جامعة اأك�سفورد 
)اململكة املتحدة(

منى عبد الحسن
�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم، جامعة جولد�سميث )اململكة 

املتحدة(
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أحمد حسين عزت
�سهادة املاج�ستري يف العمارة والتخطيط العمراين، كلية لندن 

للهند�سة املعمارية )اململكة املتحدة(

منير الكيالني
 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة مان�س�سرت 

)اململكة املتحدة(
سامح فاروق محي 

الدين
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية وارتون لالأعمال 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

محمد كمال عياد
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات الطبية، جامعة بو�سطن 

)الوليات املتحدة الأمريكية(
شريف فاروق 

السعدني
�سهادة املاج�ستري يف القانون، جامعة هارفارد )الوليات 

املتحدة الأمريكية(

هند عبدالغني
�سهادة املاج�ستري يف القانون، كلية فلت�سر للقانون – جامعة 

تافت�س )الوليات املتحدة الأمريكية(

فيروز صقر عاشور
�سهادة املاج�ستري يف العلوم الغذائية، جامعة جونز هوبكنز 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

هدى المنيري
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات الطبية، جامعة اإمربيال 

)اململكة املتحدة(

بريهان عبدالغني
 �سهادة املاج�ستري يف التنمية، جامعة مان�س�سرت 

)اململكة املتحدة(

منى أبو الحسن
�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم، كلية جولد �سميث 

بجامعة لندن )اململكة املتحدة(

عالء الدين جالل
�سهادة الدكتوراه يف علم الأوبئة، جامعة كامربيدج )اململكة 

املتحدة(

ريم  بدير
�سهادة املاج�ستري يف الأ�سعة الت�سخي�سية، جامعة اأك�سفورد 

)اململكة املتحدة(

مي حافظ
�سهادة الدكتوراه يف الإح�ساء، كلية لندن لالقت�ساد والعلوم 

ال�سيا�سية )اململكة املتحدة(
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العام الدراسي 2008 – 2009

�سهادة املاج�ستري يف العلوم املالية، جامعة اإ�سادي )ا�سبانيا(علياء بسيوني

عالء الدين الدجاني
�سهادة املاج�ستري يف �سناعة الأفالم الوثائقية، جامعة �ستانفورد 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

علياء مسلم
�سهادة الدكتوراه يف درا�سات علوم الإن�سان، كلية لندن لالقت�ساد 

)اململكة املتحدة(
علي ياسر عبد 

القادر
�سهادة املاج�ستري يف العلوم الإن�سانية، جامعة كولومبيا )الوليات 

املتحدة الأمريكية(

أميرة متولي
�سهادة املاج�ستري يف بيولوجيا ال�سرطان، جامعة هايدلربج 

)اأملانيا(

بسمة جابر
 �سهادة املاج�ستري يف العلوم البيئية، كلية لندن لالأعمال 

)اململكة املتحدة(

دينا حشيش
�سهادة املاج�ستري يف القانون، جامعة �ستانفورد )الوليات 

املتحدة الأمريكية(

محمد بيومي
�سهادة املاج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات الطبية، جامعة لوند 

)ال�سويد(

محمد الغيطاني
�سهادة املاج�ستري يف القت�ساد الدويل، جامعة كولومبيا 

)الوليات املتحدة الأمريكية(

محمد خليفة
�سهادة املاج�ستري يف علوم الهند�سة الوراثية، جامعة جال�سجو 

)اململكة املتحدة(
�سهادة الدكتوراه يف الإعالم، جامعة اأك�سفورد )اململكة املتحدة(نسرين عبدالستار

نيفين هزاع
�سهادة املاج�ستري يف اأ�سعة املخ والأع�ساب، كلية لندن لالأعمال 

)اململكة املتحدة(
�سهادة املاج�ستري يف التنمية، جامعة لندن )اململكة املتحدة(رضوى خاطر

ساره رزق
�سهادة املاج�ستري يف القانون، جامعة هارفارد )الوليات املتحدة 

الأمريكية(

طارق عبدالعزيز
�سهادة الدكتوراه يف اجلراحة واخلاليا اجلذعية، كلية لندن 

لالأعمال )اململكة املتحدة(

هشام أنور
 �سهادة املاج�ستري يف الفيزياء، جامعة كامربيدج 

)اململكة املتحدة(
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العام الدراسي 2007 – 2008

هشام وهبي
 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كلية وارتون لالأعمال 

)الوليات املتحدة الأمريكية(
عمرو رخا

 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة لو�س اأجنلو�س 
)الوليات املتحدة الأمريكية(

�سهادة املاج�ستري يف القانون، كلية لندن لالقت�ساد )اململكة املتحدة(نورا الغزالي حرب

رانيا عاطف
 �سهادة املاج�ستري يف الإح�ساء، كلية لندن لالقت�ساد

 )اململكة املتحدة(
�سهادة املاج�ستري يف الذكاء ال�سطناعي، جامعة يوتركت )هولندا(مدحت السيد

�سهادة املاج�ستري يف الأحياء، كلية لندن لالأعمال )اململكة املتحدة(مي صبري

مي حافظ
�سهادة املاج�ستري يف الإح�ساء، كلية لندن لالقت�ساد )اململكة 

املتحدة(
تامر ضيف

 �سهادة املاج�ستري يف الهند�سة الإلكرتونية، جامعة �ستانفورد 
)الوليات املتحدة الأمريكية(

�سهادة الدكتوراه يف القانون، جامعة اأك�سفورد )اململكة املتحدة(مروة شرف الدين

نبيلة حامد
 �سهادة الدكتوراه يف علوم الطب البديل، جامعة �سرتث كاليد 

)اململكة املتحدة(
وائل الصحار

�سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة كولومبيا )الوليات 
املتحدة الأمريكية(

�سهادة املاج�ستري يف التنمية، جامعة مان�س�سرت )اململكة املتحدة(أميرة الحلبي
�سهادة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية، جامعة لندن )اململكة املتحدة(خالد شعالن

أحمد القباني
 �سهادة الدكتوراه يف الهند�سة اجلغرافية، جامعة كامربيدج 

)اململكة املتحدة(
أحمد جنيد

�سهادة الدكتوراه يف الطب )اأمرا�س التخاطب(، جامعة هل�سنكي 
)فنلندا(

شريف راشد
�سهادة املاج�ستري يف القانون، جامعة هارفارد )الوليات املتحدة 

الأمريكية(
�سهادة املاج�ستري يف الإدارة، جامعة لندن )اململكة املتحدة(مي القناوي

أحمد تاج
 �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة كامربيدج 

)اململكة املتحدة(
محاسن علي

 �سهادة الدكتوراه يف ال�سيا�سات التعليمية، جامعة �سرياكيوز 
)الوليات املتحدة الأمريكية(



“يعد النهوض بالوطن وتحقيق ما يطمح إليه من تقدم وتطور بمثابة 
مهمة نبيلة تقع على عاتق جيل تلو اآلخر. ومن ثم تفخر مؤسسة 

القلعة للمنح الدراسية بالدور الحيوي الذي تقوم  به في هذا الصدد، 
وال سيما في هذا التوقيت الحرج من تاريخ بلدنا، حيث ال يتوقف دور 

المؤسسة عند االستثمار في تعليم وتثقيف هذه العقول المستنيرة 
من أبناء المجتمع المصري، ولكن يمتد إلى تقديم مثال يحتذى به 

لشركات القطاع الخاص في إحداث هذا التغيير المنشود.”

السفير / حسين الخازندار
 أمين عام المؤسسة

هذه ال�سفحة تركت فارغة عمًدا
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