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Qalaa Holdings Joins the United Nations Global Compact
Initiative in its Continued Commitment to Governance and
Transparency
The adoption of UNCG’s globally recognized framework for environmental, social and governance
polices reaffirms the company’s commitment towards governance and transparency
Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange, formerly Citadel Capital), an African leader
in infrastructure and industry, is pleased to announce its membership in the United Nations Global
Compact (UNGC), the world's largest voluntary corporate social responsibility initiative with over
12,000 business and non-business participants from 145 countries.
As an active participant in the forum, Qalaa Holdings is in the process of aligning its business
operations with the UNGC’s Ten Principles which will become part of the company's strategy,
culture and day-to-day operations, not just at the holding level but throughout its subsidiaries.
"This new participation moves in tandem with our efforts to align our corporate governance
framework with a responsible investment philosophy and global best of breed practices," said
Ahmed Heikal, Qalaa Holdings' Founder and Chairman. "Adopting the UNGC's established and
globally recognized policy framework for the development, implementation, and disclosure of
environmental, social, and governance policies and practices compliments our belief that developing
the communities in which we do business is our fundamental duty," he added.
Joining the vast network of UNGC organizations and companies will provide Qalaa Holdings with a
pool of ideas and recommendations to help promote sustainable development across its footprint, in
addition to granting access to the United Nation's extensive knowledge of and experience with
sustainability and development issues.
"We are excited about what this exchange of ideas between Qalaa Holdings and other global UNGC
participants will yield," said Hisham El-Khazindar, Co-Founder and Managing Director of Qalaa
Holdings. "We look forward to sharing our best and emerging market practices to advance practical
solutions and strategies for social, economic and environmental challenges in Africa and the
countries where we operate," he added.
The UNGC is a strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their
operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labor,
environment and anti-corruption.
“Our membership encapsulates our corporate citizenship strategy as well as our focus on education
and human capital development,” said Ghada Hammouda, Qalaa Holdings CMO & Head of
Marketing Communications. “The Qalaa Holdings Scholarship Foundation has grown into one of
Egypt’s largest private-sector funded scholarship programs. So far, the Foundation has assisted 122
of Egypt’s most talented and promising students to achieve their potential by providing them with
the opportunity to pursue graduate studies at some of the world’s most prestigious universities.”
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Qalaa Holdings will be communicating annually with its stakeholders on its efforts to implement the
UNGC principles, and will post this Communication on Progress (COP) on the UNGC website. The
company is also in the process of adopting the Global Reporting Initiative (GRI) framework, which
outlines comprehensive sustainability reporting guidelines that are widely used around the world.
The report will not only focus on social investment but will also include other non-financial KPIs
such as human rights, gender, community impact, environmental performance indicators as well as
governance and committee structure.

—Ends—
Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is an African leader in infrastructure and
industry. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in core industries
including Energy, Cement, Agrifoods, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit
qalaaholdings.com.
Forward-Looking Statements
Statements contained in this News Release that are not historical facts are based on current expectations, estimates,
projections, opinions and beliefs of Qalaa Holdings. Such statements involve known and unknown risks, uncertainties
and other factors, and undue reliance should not be placed thereon. Certain information contained herein constitutes
“targets” or “forward-looking statements,” which can be identified by the use of forward-looking terminology such as
“may,” “will,” “seek,” “should,” “expect,” “anticipate,” “project,” “estimate,” “intend,” “continue” or “believe” or the
negatives thereof or other variations thereon or comparable terminology. Actual events or results or the actual
performance of Citadel Capital may differ materially from those reflected or contemplated in such targets or forwardlooking statements. The performance of Qalaa Holdings is subject to risks and uncertainties.

For more information, please contact:
Ms. Ghada Hammouda
CMO & Head of Marketing Communications
Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
Tel: +20 2 2791-4439
Fax: +20 22 791-4448
Mobile: +20 106 662-0002
Twitter: @qalaaholdings
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بيان إخباري
القاهرة في  41أكتوبر 4141

شركة القلعة تنضم إلى مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة ‹‹ ››UNGCترسي ًخا
اللتزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة
تنفيذ مبادئ االتفاق العالمي لألمم المتحدة في السياسات البيئية واالجتماعية والحوكمة يؤكد التزام شركة القلعة بإعالء قيمة الشفافية
والحوكمة الرشيدة

يسر شركة القلعة (كود التداول في البورصة المصرية  – )CCAP.CAوهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية
بمصر وأفريقيا – أن تعلن عن عضويتها بمبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة ) (UNGCوهي أكبر مبادرة تطوعية تهدف إلى
تعزيز المسئولية االجتماعية للشركات وتضم أكثر من  44ألف عضو من الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح من  411دولة
حول العالم.
وتعمل شركة القلعة باعتبارها من األعضاء الناشطين بمبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة بتنفيذ المبادئ العشرة التي تعتمدها
المبادرة ودمج تلك المبادئ ضمن أعمال الشركة واستراتيجيتها وصوالً إلى آليات التعامل اليومي على مستوى شركة القلعة وجميع
استثماراتها التابعة.
وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة ،أن العضوية الجديدة تأتي بالتوازي مع جهود الشركة
نحو االرتقاء بنظامها المؤسسي ضمن نموذج استثماري متكامل يراعي المردود االجتماعي والبيئي للمشروعات المختلفة إلى جانب
التزام الشركة بتبني وانتهاج أفضل الممارسات على جميع المستويات .وأكد هيكل أن تبني المبادئ المقبولة عالميًا فيما يتعلق بآليات
التنمية واإلفصاح عن السياسات البيئية واالجتماعية ،وكذلك قواعد الحوكمة ضمن مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،يتسق مع
التزام شركة القلعة وحرصها الدائم على تنمية وتطوير المجتمعات المحيطة باستثماراتها.
ومن المقرر أن تستفيد شركة القلعة إثر انضمامها إلى نخبة المنظمات والشركات األعضاء في المبادرة بباقة هائلة من األفكار
والتوصيات المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة في شتى بلدان المنطقة ،فضالً عن توظيف شبكة الخبرات والعالقات التي تحظى بها
منظمة األمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة حول العالم.
ومن جهته أعرب هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة ،عن سروره بمردود التعاون بين شركة القلعة
وأعضاء مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة .وأوضح الخازندار أنه يتطلع إلى نشر ممارسات شركة القلعة وإنجازاتها في طرح
حلول عملية واستراتيجيات فعالة من شأنها المساهمة في تجاوز التحديات االجتماعية والبيئية واالقتصادية باألسواق الناشئة في
أفريقيا والبلدان التي تعمل بها الشركة.
إطارا يسمح للمؤسسات التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح بمواءمة
تجدر اإلشارة إلى أن االتفاق العالمي لألمم المتحدة يمثل
ً
عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا في مجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
ومن جانبها أوضحت غادة حمودة رئيس قطاع التسويق واالتصاالت بشركة القلعة ،أن العضوية الجديدة بمبادرة االتفاق العالمي
لألمم المتحدة تعكس استراتيجية المسئولية االجتماعية التي تتبناها شركة القلعة بقدر ما تعكس تركيز الشركة على تطوير المنظومة
التعليمية وتنمية رأس المال البشري .وتابعت حمودة أن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية أصبحت من أكبر برامج المنح الدراسية
المدعومة من القطاع الخاص في مصر ،حيث قامت حتى اآلن بمساعدة  444طالب من الشباب المصري المتميز في تحقيق أحالمهم
واكتساب الدرجات العلمية الرفيعة من أعرق الجامعات والمعاهد الدولية.
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ومن المقرر أن تقوم شركة القلعة بنشر تقرير سنوي عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ المبادئ العشرة والمشاركة في مشروعات
الشراكة دعما لألهداف اإلنمائية لألمم المتحدة من خالل الموقع اإللكتروني للمبادرة .كما أن الشركة بصدد تبني أطر المبادرة الدولية
) (Global Reporting Initiativeوالتي تهدف إلى طرح توجيهات عامة عن آليات وسبل إعداد التقارير حول مستجدات التنمية
المستدامة ،عل ًما بأن التقارير التي ستصدر عن شركة القلعة ستغطي مردود االستثمارات المجتمعية واألعمال الخيرية التي تقوم بها
الشركة إلى جانب احتوائها على مؤشرات غير مالية تشمل حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين والمردود المجتمعي وكذلك
مؤشرات األداء البيئي والحوكمة.

– نهاية البيان –
يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة م ن البيانات اإلخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خالل أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلك الهواتف الذكية عبر زيارة هذا

الرابطqalaaholdings.com/newsroom :
ً
تركيزا على
شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  )CCAP.CAهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا،
قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة واألسمنت واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين .زوروا موقعنا اإللكترونيwww.qalaaholdings.com:
البيانات المستقبلية (إبراء الذمة)
البيانات الواردة في هذه الوثيقة ،والتي ال تعد حقائق تاريخية ،تم بنائها على التوقعات الحالية ،والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة القلعة .وقد ينطوي هذا البيان
على مخاطر معروفة وغير معروفة ،وغير مؤكدة وعوامل أخرى ،وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط .ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في
هذه الوثيقة تشكل "األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"" ،سوف"" ،يلتمس"" ،ينبغي"،
"يتوقع"" ،يشرع"" ،يقدر"" ،ينوي"" ،يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة .وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو
األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه األهداف أو البيانات المستقبلية .ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر
والشكوك.

للمزيد من المعلومات ،رجاء االتصال:
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق والهوية المؤسسية
شركة القلعة ()Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هاتف+20 2 2791-4439 :
فاكس+20 22 791-4448 :
محمول+20 106 662-0002 :
Twitter: @qalaaholdings
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