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Qalaa Shares its Pioneering Sustainability Model and Education
Initiatives Among SDG Success Stories Representing Egypt at UN
Private Sector Workshop in New York
Leading by Example, Forging Strategic Partnerships and Translating Development Goals to
Business Opportunities is Imperative to Achieving Inclusive Economies says Qalaa Holdings’ Chief
Marketing Officer Ghada Hammouda at High Level UN Forum

“We are witnessing a time where there is tremendous alignment between the interests of the public and private
sectors,” said Ghada Hammouda, Chief Marketing Officer at Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian
Exchange), at a Private Sector Workshop at UN High Level Political Forum “Business Leading the Way” held
at UN Headquarters in New York City. The workshop featured several sessions focused on the adoption of the
SDGs and the means by which governments, private sector and civil society can collaborate and unite their
efforts to advance sustainable development. Qalaa was the only Egyptian company speaking at the event.
“Building sustainable inclusive economies has been a priority for governments, civil society players and
progressive corporations around the globe and the MENA region and Egypt are no exception. In fact, Egypt, a
signatory to the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development which includes the 17 SDGs, a set of goals
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designed to end poverty, fight inequality and injustice, and tackle climate change by 2030 has
already developed its own Egypt Vision 2030 inline with these principles. It focuses on growing the economy,
fighting corruption, creating a more competitive market, developing human capital and creating social safety
nets for all citizens.”
“In parallel, private sector investors are becoming increasingly aware that their ability to grow and generate
profit is directly linked to the existence of a stable and prosperous society and inclusive economies, and that
fiscally constrained governments can not do it alone. The private sector must play a leading role in helping
build youth-led economies by creating jobs, and providing educational and vocational training opportunities
for our youth,” said Hammouda.
Commenting on the state of ESG in the region, Hammouda said, “The ESG and sustainability ecosystem in
MENA is evolving within the larger context of national and regional efforts to achieve societal and economic
reforms and companies are paying attention. More actors and forums are convening to discuss sustainability
agendas with a gradual shift from a charity and philanthropy paradigm to a shared-value paradigm, from the
luxury of CSR to the necessity of investing responsibly and creating value, from fragmented initiatives to
structured corporate responsibility organized by companies to fully-fledged corporate strategies that align
internationally recognized ESG practices and reporting standards into every facet of a company’s day to day
operations.”
“Over the years we have tried to lead by example and invested in businesses that spur job creation, develop
human capital by transferring knowledge to the wider community, and provide products and services that will
have a positive impact on the life of the average citizen such as gas distribution, electricity generation, solid
waste management and microfinance.”
Qalaa has been one of the first vocal and progressive supporters of the SDGs in Egypt. We have been working
diligently to align our core business, our portfolio and ESG practices with the SDG’s and with Egypt’s Vision
2030 and have been on the forefront of raising awareness of the SDG’s within our company and the Egyptian
business community at large,” said Hammouda.
With a particular focus on five SDGs; quality education, affordable and clean energy, decent work and
economic growth, industry innovation and infrastructure and partnerships for the goals, Qalaa and its
subsidiaries have made clear and concrete progress. Qalaa's education and human capital initiatives in support
of quality education SDG # 4 was among the Egyptian success stories distributed at the Forum to showcase
pioneering examples of private sector engagement in embracing the SDGs and Egypt's 2030 vision. Among
the company’s numerous initiatives are training workshops for Egypt’s educators, vocational training, and
public school renovations through its subsidiary the Egyptian Refining Company (ERC) and awarding over
163 scholarships for post graduate studies abroad through the Qalaa Holdings Scholarship Foundation
(QHSF), Egypt’s largest private-sector scholarship program.
Hammouda highlighted the importance of alignment, collaboration and partnerships globally, regionally and
locally, focusing on the "golden triangle" and highlighted how Qalaa has successfully utilized partnerships in
its ESG practice.
Tonye Cole, a founding member of the UN Private Sector Advisory Group for the UN SDGF (Sustainable
Development Goals Fund) commended the Egyptian delegation's size, breadth and depth, as well as their
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genuine desire for knowledge, quality and relevance of inquiries stating that, "Egypt's presence was well felt.”
Cole also invited collaboration between all stakeholders for the achievement the SDGs quoting an African
proverb, "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. The only way the SDGs will
succeed is if we collaborate. Without collaboration we will fail. No one can succeed alone."
“While workshop attendees and members of the Egyptian delegation expressed genuine interest in supporting
the implementation of the SDGs, there was consensus that engaging the private sector will require carrying
out a meaningful dialogue to achieve broad awareness and translate the SDGs into business opportunities and
relevant language to investors (KPI’s, ROI) and identifying co-funding.
The impressive, well-rounded delegation from Egypt was the largest from any country representing national
and multinational private sector members, business associations and sustainability consultants as well as
representatives from the Egyptian permanent mission to the UN.
Qalaa’s selection by the UNDP, UNDESA and ECRC to participate in this reputable event as an Egyptian
success story is a testament to its pioneering efforts in making the principles of sustainability, inclusivity,
stewardship and innovation central to its growth as an institution.
—Ends—
Qalaa Holdings(CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is an African leader in energy and
infrastructure. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in industries
including Energy, Cement, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit
qalaaholdings.com.

For more information, please contact:
Ms. Ghada Hammouda
Chief Marketing and Sustainability Officer
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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شررررر القلع تع ض تج بتها ال ائدة في ورشررررر ألمم المت المتندة أل لور القلاا اليا في
تلبيق أهداف التنمي المسررررررتدام حلاة من ة للنمو ،واختيار نموذج شرررررر القلع لة ررررررتدام
قص نجاح مص ي أل لور القلاا اليا في توفي التعليت الجيد
غادة حمودة رئيس قطاع التسوووووويك اووووو خال النتدال الت ميت ا التيميال المسوووووت امال ميةمال اقم المت ة نيك اليمو االقتصووووواد
المسووووووت ان م قوي تن ي يموذى ي توا ا ا ان الاوووووو اخاة االنووووووت ا ي يال اليال ال ويم تق اة التيميال المسووووووت امال ال
انتثماريال عت ترض الواقع

قالت غادة حمودة رئيس قطاع التسووويك ا و خال النتدال وخود الرور ووال المص و يال  )CCAP.CAقي ش و خال رائ ة ي انووتثماراة الطاقال الرييال
تي نيك اليمو االقتصواد
اقنوانويال مصو ت ينيا – تي الدال ياود الت الم حتال ال اقيال نار اا متااي اا ي رىا النطاعي الدان الاا
لت ميع ت ووووورا م تق اق لوياة عت تلي ة تعمات ال لوماة ميةماة الم تمع الم يي خر ا
المسوووووت ان الو ياووووومم ال ميع يو ال
ي ميطنال الا ق اق نط شمات ت ينيا.
مؤنساة النطاع الاا
ت ضوو ت حمودة تي مصوو اعترارقا تح اقط اة الماووارخي ي اطال اقم المت ة لتتيميال المسووت امال لدان  ،2030التي تضووم  17ق اا
ميدا النضوووواى عت ال ن م ار ال ع ن المسووووا اة نيك الد الال ملا ال التاي الميااي ،مي ال لومال المصوووو يال ق عل ت عت ضووووع اطتدا
ا
خياا عت يميال االقتصاد الوطيي م ار ال ال ساد ديئال المياخ
الاا ال "رىيال مص  "2030التي تماش مرادئدا مع تق اة اقم المت ة،
الميانب لممارنال اقعمات ل اىة ا يع الميا سال الص يال يميال الطاقاة الرا يال ديم يامج ال مايال االلتماعيال ل ميع المواطيي .
لاىة ختماة حمودة ي اطار ماارخال النتدال خمت ث رئيسي لتمثيم النطاع الاا المص الت رشال عمم اقم المت ة ع طريك تق اة
التيميال المسوووت امال خةداة م اة للنوووت امال اليمو ،خويدا اح ة م الاووو خاة المصووو يال ال ائ ة ي ن ي يموذى تعمات ي توا ا ي قوا ا طار،
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ذلك من ميةمال اقم المت ة ي م ييال ييويورك اقم يليال .ق ضميت ر شال الدمم م موعال م ال ت ساة التي ياق ات آلياة نيك تق اة
الم تمع الم يي – مع رادت ال ىا
اقم المت ة لتتيميال المسووووت امال نووووائم التيسوووويك ي تضوووولع المثت الوقري – ال لومال النطاع الاا
لداة الية حوت تق الممارنووواة ال ر ل المسوووت ادة لاووو خاة النطاع الاا ل مج تق اة االنوووت امال ي انوووت ا ي ياة الدمم ال لايب
الط ق التناري التي يت عت تناندا نيي المرادراة المتيوعال ي قوا ا طار.
نيك اليمو دةي مد الة ال يال م رط ت نويا حالال االنوتن ار
ل تت حمودة تي م تمع اقعمات اة تخث عياا ةي ق رة ت مؤنوسوال عت
نيك اليمو االقتصوواد المسووت ان المط د ،الو ياوومم يو ال
االزدقار ال م تمدي اللزمي لممارنووال اقعمات ل اىة ،ما يضووم
نيك ذلك م دقا تيدا ي حالال لماوارخال دالال م مؤنوسواة النطاع الاا لرياى اقتصواداة
لت ميع ،مؤخ ة تي ال لوماة ليسوت قادرة عت
التدتي الت ريب المديي ي شت الم االة التاصصاة.
الدمم ال ي ة و ي
قويال سواع الاراب م الت اتك
تضوووووا ت حمودة تي م تمع اقعمات يتا ع ع خثب الت وت ال ور ي آلياة طريك الممارنووووواة الدالميال للنوووووت امال طور الميةور الوطيي
ا قتيمي اه اق داد الريئيال االلتماعيال ال وخمال ندياا لت نيك ا لحاة االقتصاديال االلتماعيال المياودة ي ت اي الا ق اق نط شمات
ت ينيا .ييدلس ذلك ي ااي ي ة اقح اث المؤ م اة التي تط ق ال ممارنووواة االنوووت امال ،خولك الت وت الت ري ي م ميةور اقعمات
وت
الاي يال التر عاة ال ديال ال مرادراة انووووودال اليطاق ت ي اطار يةيمي عت تنوووووال المصوووووت ال الماوووووت خال .تشوووووارة حمودة ال
ممارنووواة االنوووت امال م م د ر اقيال ال ضووو رة حتميال ي و اقامال االنوووتثماراة ذاة الم د د الم تمدي الريئي اتك قيمال مضوووا ال ل ميع
اقط اة ذاة الدلقال نا النووت ا ي ياة متلامتال مت ا طال ل مج الممارنوواة الدالميال للنووت امال الريئيال االلتماعيال ال وخمال مع ريي المدايي
ال ليال ع اد التناري ي لميع تياطال الا خاة عمتيا دا التاايتيال.
تخ ة حمودة تي شوووووو خال النتدال دلن ميو ياووووووة دا عت ن ي يموذى ي توا ا ي قوا ا طار ،قو ما ييدلس ي خيا الاوووووو خال عت اقامال
الدمم ال ي ة لتاووراب يميال الطاقاة الرا و يال عر ينم المد ال لتم تمداة الم يطال ةعمات
الما و عاة االنووتثماريال النادرة عت و ي
ا
ضوول ع ن ي الا ماة الميت اة ذاة الم د د ا ي ا ي عت حياة المليي م المواطيي الرسووطاى ،ميدا عت نووريم المثات ليس
الاوو خال،
تيضوووا ن ي ا ماة التمويم
ي المات اة،
ال صووو و ي احتيالاة الطاقال عر ماووو عاة وزيع الااز الطريدي ولي الطاقال اللد ائيال
ا
متياقي الصا لتما عاة الصاي ة.
ا دت حمودة تي النتدال خايت ي طتيدال المؤنوووووسووووواة التي يادة تريي تق اة التيميال المسوووووت امال ،تي الاووووو خال عل ت عت المواىمال ي خا ال
الدمتياة التاووايتيال عت مسووتوا النتدال لميع انووتثمارا دا التا دال مع الممارنوواة الدالميال للنووت امال الريئيال االلتماعيال ال وخمال تق اة اقم
المت ة لتتيميال المسوووووت امال ي تق اة "رىيال مصووووو  ."2030تضوووووا ت تي شووووو خال النتدال دتا ياد دا ي التوعيال الم د د ا ي ا ي ل مج
طريك تق اة التيميال المست امال ي انت ا ي ياة الدمم داام الا خال تيضاا عت مستوا م تمع اقعمات ي مص الميطنال.
تدب ش خال النتدال د ارا م ورياا ي تريال امسال م تق اة التيميال المست امال ،قي سي لودة التدتي  ،ضماي حصوت ال ميع عت ا ماة
الطاقال ال يثال الموثوقال الم ست امال تلت ال مدنولال ،و ي الدمم ال ي الم ساقمال ي التيميال االقت صاديال ،ا يع اال تلار ي م االة الت صييع
الرييال اقنانيال ،عن ش اخاة يال ال د ة نيك اليمو المست ان .ق ااتيار يموذى ش خال النتدال للنت امال خنصال ي اح مص يال ع د ر
ي طريك تق اة
تدا ال ائ ة ع مسوواقمال النطاع الاا
ي و ي التدتي ال ي والد ة ال ا ع) حي قامت الا و خال د ض
النطاع الاا
اقم المت ة لتتيميال المسووت امال تق اة "رىيال مصوو  ."2030ل ي الوخ تي شوو خال النتدال تري الد ي م المرادراة التيمويال مثم انووت اث
ي الم ارل المياووواة التدتيميال م الت شووو ختدا التا دال – المصووو يال لتتل ي –
رعايال امج ريب المدتمي د راة الت ريب المديي
تيضووا و ي تخث م  163مي ال درانوويال لتاووراب المصوو المتميا م ال اغري ي انووتلمات المسووي ة اقخاديميال اختسوواب ال رلاة الدتميال
ا
ال يدال م تع ق ال امداة المؤنساة الدتميال الاارى ،ذلك م الت مؤنسال النتدال لتميا ال رانيال التي نون عايال اح م تخر امج
ي مص .
الميا ال رانيال الم عومال م النطاع الاا
شو دة حمودة عت ضو رة ضووا ال دود دايا آلياة التدا ي عن الاو اخاة اليال ال ي تط اة المثت الوقري – ال لومال مؤنووسواة
ميةماة الم تمع الم يي – عت لميع اق د ة نواى الم تيال ت ا قتيميال ت ال ليال ،مؤخ ة تي ش خال النتدال ق مت ا
مثاال ي توا
النطاع الاا
ا ي عن الا اخاة اليال ال لتدايا ممارناة االنت امال الريئيال االلتماعيال ال وخمال.
صووي ق التيميال المسووت امال )(SDGF
م لايرا تشوواد طويي خوت عضووو الم تس التةنوويسووي لتم موعال االنووتاوواريال لمؤنووسوواة النطاع الاا
لميةمال اقم المت ة ،الماووارخال ا ي ا يال ال دالال م لايب الو المص و الت دالياة الميت ا رغرتد ي اختسوواب المدارة ال ي ة قو
ما ايدلس ي ا نت سارا د التي صب ي مي المو ضوع مؤخ اا تي ح ضور الو الم ص خاي مرد ا ا ال تاا لأليةار .دعا خوت ال ضا

QALAAHOLDINGS.COM

2

بيان إخباري
القاهرة في  17يوليو 2017

ينيال التي نوت "اذا تردة الوقاب نووو يداا اذقب

ال دود ي لميع اقط اة ذاة الدلقال لتطريك تق اة التيميال المسوووت امال مسوووت عياا ال لمال ا
ح ك ،تما اذا تردة الوقاب دي اا تيوقب م ادا" ،مؤخ اا تي الط ينال المثت لت نيك الي اح قي دايا تط التدا ي ي لميع اقط اة ،الو
يا ال يت نك الي اح م المؤخ تيا ال يمل قح تي ي نك الي اح م ده.

تخ ة حمودة تي الماووارخي ي رشووال الدمم ،م ييد تعضوواى الو المصوو  ،ت ا رغرال حنينيال ي ريي تق اة التيميال المسووت امال نووط
الماع لميع اقط اة حوت ال الال لدن حوار دات ي م تمع اقعمات د ة وضوووووويا الصووووووورة اللامتال ع الم د د ا ي ا ي لتطريك تك
اقق اة م ث لمتدا ال اطط يمو ذاة مناييس م دة مؤشوووووو اة تداى موضوووووووعيال لمااطرال م تمع االنووووووتثمار تريال طتدا ا ي دع
الماوو عاة ذاة الم د د الم تمدي ،اعترارقا الط ينال المثت لد ض التاان لدود الاوو خاة ي و ريي مدايي الل اىة المصوو اقيال الاوو ا يال
االنت امال.
ر ا شارة ال تي الو المص خاي اقخر مناريال ميع الو ود الماارخال م ال ت اقا ا ،يض الو يارال م ت ز مؤنساة النطاع
م موعال م ت ز مؤنووسوواة م تمع اقعمات ي مص و  ،خولك الديئاة االنووتاوواريال ي م ات
الاا الم تيال الدالميال ي السوووق المص و
ا
ضل ع ممثتي الردثال المص يال ال ائمال ل ا اقم المت ة.
االنت امال
ة ي ماوووووارخال شووووو خال ي قوا ال ث الدان تريال ل عوة يامج اقم المت ة لتتيميال و )UNDPادارة اقم المت ة االقتصووووواديال االلتماعيال
ي ريي طريك
تدا ال ائ ة ع د ر النطاع الاا
و )UNDESAالم خا المصوووو لمسووووئوليال الاوووو خاة و )ECRCم تلم ع ض
مرادراة االنوووووت امال االحتواى االي ماى الم تمدي اووووو يع الدمم اال تلار اعترارقا تد اة م وريال لت يا يمو الاووووو خال نيك مد الة
التيميال االقتصاديال المياودة عت المستوا الوطيي.
—نهاية البيان—
شركة القلعة وكود البورصة املصرية  )CCAP.CAهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا ،حيث تركز على قطاعات استراتيجية
تتضمن الطاقة ،واألسمنت ،واألغذية ،والنقل والدعم اللوجيستي ،والتعدين .املزيد من املعلومات على املوقع اإلليكتروني qalaaholdings.com

لالستعالم والتواصل
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق واالستدامة
شركة القلعة و)Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هاتف +20 2 2791-4439
فاكس +20 22 791-4448
محمول +20 106 662-0002
Twitter: @qalaaholdings

QALAAHOLDINGS.COM

3

بيان إخباري
القاهرة في  17يوليو 2017

QALAAHOLDINGS.COM

4

