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Qalaa Holdings Key Speaker at United Nations High Level Political
Forum’s Private Sector Workshop “Business Leading the Way” as a
model for Embracing Sustainable Development Goals in Core Business
Practice; Qalaa’s Education Initiatives to be Presented to 44 Attending
Countries as Success Story in Implementing SDG #4
Qalaa Holdings will showcase its success in advancing sustainable development and aligning its ESG
practices with the Sustainable Development Goals (SDGs) as an example for emerging market companies
Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in energy and infrastructure is
honored to announce that it has been invited to participate in a private sector training workshop: “Business
leading the way: the SDGs as a tool for sustainability and growth” held during the United Nations High Level
Political Forum (HLPF) at the United Nations Headquarters in New York City between 13 July to 17 July
2017. Qalaa will showcase its efforts in aligning its ESG practice with the SDGs as a model for emerging
market companies, with its education initiatives recognized by the HLPF and to be presented to the 44
attending countries as a success story in implementing SDG #4.
Co-organized by the UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), the United Nations Institute
for Training and Research (UNITAR) and the Sustainable Development Fund (SDGF), the workshop will
feature 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. Workshop
participants include a delegation of four Egyptian companies operating in various industries.
Qalaa Holdings’ Chief Marketing and Sustainability Officer Ghada Hammouda will showcase the company’s
success in aligning its sustainability program and corporate governance framework with the United Nations’
SDGs. Qalaa’s experience serves as benchmark for emerging markets companies and a model framework for
the adoption and integration of the United Nations’ 17 distinct SDGs within business practices, as well as
monitoring and reporting on progress through the periodic issuance of sustainability reports. Hammouda will
also highlight efforts by Qalaa’s subsidiaries to integrate the SDGs across their value chains, with particular
emphasis on investments in energy such as the Egyptian Refining Company, Qalaa’s USD 3.7 billion refinery
in Mostorod, and solid waste management platform Tawazon.
Since establishment in 2004, Qalaa Holdings has shown a steadfast commitment to the provision of quality
education (SDG: 4) and the promotion of gender equality (SDG: 15) placing them at the core of its
sustainability and human capital development strategy. Among the company’s numerous initiatives are
training workshops for Egypt’s educators, vocational training, renovations for several schools across the
nation, and awarding over 163 scholarships for higher education through Egypt’s largest private-sector
scholarship program.
Qalaa’s invitation to participate in this reputable event as an Egyptian success story serves as a testament and
recognition of its efforts to making the principles of sustainability, inclusivity, stewardship and innovation
central to its growth as an institution.
Read more about Qalaa’s education case study.
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—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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خبر تشويقي
القاهرة في  6يوليو 2017

في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بمنظمة األمم المتحدة ):(HLPF 2017

 اختيار نموذج شررر اة الةللة لدسرررتدامة اةحرررة ن ان محررر قة ع لخر الة ا ال ا
توفي التلليم ال يد

في

 خلعوة الةللررة لل ت ت بت ررا ال افرردة في خرشرررررررة عمررع األمم المتحرردة ع لخر الة ررا
ال ا في ت بيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة األاة محفزة لدستدامة خالنمو
تسافر غادة حمودة – رئيس قطاع التسويق واالستدامة بشركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  )CCAP.CAوهي
شرررركة رائدة في اسرررت ماراق الطاقة والبسية ا سررراسرررية – إلى مديسة نيويورك ا مريكية لعرض تجربة القلعة فيما يتعلق بدمج أهداف
ا مم المتحدة للتسمية المستدامة واإلفصاح عن ا داء االقتصادي والبيئي من خالل إ صداراق تقارير االستدامة المعتمدة ،كونها واحدة
من الشررركاق المصرررية الرائدة في تقديم نموذج أعمال يحتذى به في هذا اإلطار .وتأتي المشرراركة في إطار ورشررة العمت التي تقيمها
مسظمة ا مم المتحدة لمجتمع ا عمال الدولي حول دور أهداف خطة التسمية المسررررتدامة لسررررسة  2030كأداة محفزة للسمو االقتصررررادي
المستدام.
يسعقد المستدى في الفترة من  19 -13يوليو الجاري بمقر مسظمة ا مم المتحدة في مديسة نيويورك ا مريكية ،حيث يشررررررمت عددا من
ورش عمت التي تركز على كيفية تحقيق أهداف ا مم المتحدة للتسمية المسررررررتدامة والتسسرررررريق بين الم لث الذهبي – الحكومة والقطاع
الخاص والمجتمع المدني – في هذا اإلطار ،مع تبادل الرؤى ووجهاق السظر حو أهم الممارساق والدروس المستفادة لشركاق القطاع
الخاص لدمج أهداف االستدامة في استراتيجياق العمت إلى جانب الطرق والتقارير التي يتم على أساسها تقييم المبادراق .ويشارك في
تسظيم ورشررررة العمت إدارة ا مم المتحدة االقتصررررادية واالجتماعية (أونيسررررا) ومعهد ا مم المتحدة للتدريب والبحث وصررررسدوق التسمية
المستدامة.
ي شارك في المستدى وفد مصري من أربع شركاق رائدة في مجاالق مختلفة ،حيث ستقوم شركة القلعة بعرض مبادراتها وممارساتها
فيما يتعلق بدمج أهداف االسررتدامة في اسررتراتيجياق العمت على مسررتوى القلعة وشررركاتها التابعة خاصررة في مجال الطاقة كالمصرررية
للتكرير وايكارو توازن ،وطرق تقييم مبادراق التسمية المستدامة المبسية على أهداف ا مم المتحدة السبعة عشر في عروض مختصرة
يليها حلقاق نقاشية.
وتأتي مشرراركة شررركة القلعة انطالقا من إيمانها بأهداف ا مم المتحدة للتسمية المسررتدامة كاطار تسظيمي متكامت لتسسرريق وتعظيم نتائج
المبادراق المختلفة ودور القطاع الخاص في التركيز على االست ماراق ذاق المردود المجتمعي والبيئي واالقتصادي.
وركزق القلعة مسذ نشرررأتها عام  2004على خلق قيمة مضرررافة خاصرررة في الهدف الرابع توفير التعليم الجيد وهو ما جاء في سرررياقه
تسفيذ مبادراق عديدة سررراعدق على تطوير المسظومة التعليمية في مصرررر من خالل تقديم مبادراق واسرررعة السطاق اسرررتهدفت الشررربا
المصرررري من الجسسرررين توافقا مع االهداف الخامس والعاشرررر للحد من أوجه عدم المسررراواة .من تدريب المعلمين والتعليم المهسي ،إلى
تجديد المدارس والمسشررراق التعليمية ،وتوفير أك ر من  163مسحة دراسرررية كاملة للدراسررراق العليا في الخارج ،عملت القلعة ك ر من
عقد من الزمان لوضع التعليم الجيد في صميم برامج المسؤولية االجتماعية.
وتعد مشرراركة شررركة القلعة في ورشررة العمت انعكاسررا واضررحا وم اال لسماذج ا عمال المصرررية المشرررفة التي تولي الجانب التسموي
اهتماما ال يقت عن اهتمامها بالجانب التجاري.

اضغط هسا لالطالع على الدراسة البح ية عن المبادراق التعليمية التي تتبساها شركة القلعة.

QALAAHOLDINGS.COM

1

خبر تشويقي
القاهرة في  6يوليو 2017

—نهاية البيان—
شركة القلعة (كود 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 اإلليكترونيqalaaholdings.com :

لالستعالم والتواصل
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق واالستدامة
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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