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Qalaa Holdings Showcases Responsible Investing Model 

& Integrated Approach to Education & Human Capital 

Development to Close the Skills Gap & Develop the Next 

Generation of Leaders at Youth Entrpreneurship 

Conference in Luxor 
 
Ghada Hammouda, Qalaa’s Chief Marketing Officer, participated in a panel discussion on the role 

of CSR, Incubators and Social Entrepreneurship in advancing youth entrepreneurship in Egypt at 

fifth annual ENID/El Nidaa conference which brought together government officials including 

Minister of Local Development, H.E. Abu Bakr El-Guindy, and the governors of Qena & Assuit with 

leading representatives from the private sector and civil society 

 

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in energy and 

infrastructure, showcased its responsible investing approach along with its integrated education 

support and human capital development programs at the fifth annual ENID/El Nidaa conference held 

under the banner of “Youth Enterpreneurship as a Catalyst for Growth and Employment.”  

“Entrepreneurship is part of our DNA as a company. We were founded by two young, ambitious and 

enlightened entrepreneurs, Dr. Ahmend Heikal and Mr. Hisham El-Khazindar who started Qalaa 

(formerly Citadel Capital) as a two-person private equity startup in 2004. They had the education, 

forward-looking vision and risk appetite that was necessary to launch a company that grew to build 

27 busineses creating 40 thousand jobs in 10 years despite challenging economic conditions,” said 

Ghada Hammouda, Qalaa’s Chief Marketing Officer. 
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For more than a decade Qalaa has been investing in the most vital sectors of the economy such as 

solid waste management, river transportation and energy, and making a sustainable impact as a 

responsible investor with projects and investment themes that are complimentary to the 

government’s economic reform agenda. Qalaa’s senior executives have also been actively advocating 

for private sector involvement in addressing the many challenges that Egypt faces today in crucial 

areas from education and human capital development, to developing infrastructure and innovative 

technologies that will rationalize consumption and promote efficiency. 

“We aren’t here to talk about social work and volunteering, we’re here to highlight the type of 

innovative entrepreneurship that can provide opportunities and unlock the untapped potential in our 

economy. After two revolutions and a prolonged period of instability, I think there is more awareness 

on the part of the private sector that they need to play a more active role in ensuring that there is 

more social justice,” said Hammouda. 

As one of the first vocal advocates for the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) Qalaa has 

been working diligently to align its core business and ESG practices with the SDGs placing a 

particular focus on six goals; quality education, affordable and clean energy, decent work and 

economic growth, industry innovation and infrastructure, responsible consumption and production, 

and partnerships for the goals.  

“We have been on the forefront of raising awareness of the SDGs within our company and the 

Egyptian business community at large, said Hammouda. “We couldn’t be prouder of the work that 

we have achieved particularly in the area of education and human capital development (SDG#4) 

because we believe that developing and modernizing our education system and providing access to 

quality education whether it’s in Egypt or abroad is key if we want to bridge the skills gap and 

progress to the next level as a nation.”  

What’s unique about Qalaa’s approach is that it aims to tackle the issue of education from all angles 

with a holistic approach that includes providing graduate and undergraduate scholarships and 

training for students and teachers, refurbishing infrastructure at public schools in the community, and 

providing technical and vocational training through Qalaa’s subsidiaries. 

Qalaa has not only invested in large companies and mega projects, it has also looked across the 

investment spectrum and backed smaller projects launched by entrepreneurs such as Tanmeyah 

Microenterprise Services, a company founded by two industry veterans to provide micro loans to 

individuals who otherwise have no access to financial services. In 2009 Qalaa invested in Tanmeyah, 

a company with EGP 35 mn in capital and grew it more than 10-fold to EGP 450 mn at the time of 

exit in 2015. In addition to Tanmeyah, Qalaa has also backed startups such as Tawazon and its 

subsidiaries ECARU and ENTAG both of which are rapidly growing companies in the solid waste 

management sector offering waste to energy solutions by providing biomass and RDF as alternative 

fuels. The company is also an investor in Diwan bookstores, a first of its kind retail establishment in 

Egypt.   
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“Having gone through that experiment we are passionate about transferring our experience and 

knowledge to others in the broader community. We realized early on that bidging the knowledge 

gaps that currently exist in our country will require multiple initiatives. Whether it is the awarding of 

post graduate scholarships or vocational training and mentorship programs championed by our own 

executives and employees, our goal has always been to grow the talent pool and unlock the hidden 

potential within our economy,” added Hammouda.  

Qalaa’s flagship education initiative is The Qalaa Holdings Scholarship Foundation (QHSF), Egypt’s 

largest private-sector funded scholarship program that has thus far awarded 163 merit-based 

scholarships for graduate studies aborad at top global universities. Each year the foundation provides 

approximately 15 scholarships to some of Egypt’s brightest students to pursue their dreams on the 

condition that they return to work in Egypt after they graduate.   

“Our founders, Dr. Ahmed Heikal, a Stanford graduate and Mr. Hisham El-Khazindar, a Harvard 

graduate decided that they wanted to give academically distinguished Egyptian students from all 

walks of life access to the same types of educational opportunities that they had. So they established 

QHSF with an endowment that would ensure the sustainability of the program,” said Hammouda.  

QHSF scholars who come from 13 different governorates (3 in Upper Egypt), are 45% female, and 

have graduated to become pioneers involved in cutting-edge business and cultural initiatives that are 

helping reshape the face of entrepreneurship in Egypt. Entrepreneurial alumni include Hisham 

Wahby, the Co-Founder Innoventures, an early stage venture capital firm that has worked with more 

than 800 companies to date, Amina Abo Doma, a cultural entrepreneur and the founder of 

TheatroEskendria, an art space and social hub in Alexandria, and Randa Fahmy who manages the 

R&D program at KarmSolar, an off-grid solar technology company that she co-founded in 2011. 

Mostakbaly is another groundbreaking project launched by Qalaa’s Egyptian Refining Company 

(ERC) to provide educational opportunities to both teachers and students from ERC’s local 

community of Mostorod. ERC is also running two additional programs that provide support for 

women and youth in their community; Tamkeen provides both financial and non-financial support to 

help female entrepreneurs while Mashrou3ey is a youth empowerment program designed to support 

new and existing small projects developed by youth. 

“One of Egypt’s most valuable assets is its youth demographic. We firmly believe that youth are the 

cornerstone of building better communities and a better future for Egypt,” said Hammouda. “We are 

equally committed to providing ample opportunities for women at both the holding company level as 

well as on the level of our subsidiaries,” she added. 

“We are very proud of what we have achieved but we know that none of it would have been possible 

without the valuable partnerships that we have formed along the way with both governmental and 

non-governmental entities including academic institutions, NGO’s and international agencies,” said 

Hammouda. 
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The Egypt Network for Integrated Development (ENID/El Nidaa) was established in April 2012 to 

develop viable and sustainable employment opportunities in Upper Egypt with the majority of its 

projects focused on Qena governorate. ENID aims to replicate its approach across other 

disadvantaged rural communities in the country.  

—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, Agrifoods, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit qalaaholdings.com. 
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Ms. Ghada Hammouda 

Chief Marketing 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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منهجها شببر ا العة ا تعبب  ر   ;خالل مؤتمر لريادة أعمال الشببباب ألاصر ببر

إلراما االسبببببب  ماتاا ماا المردتد اال  ماعي تالبراي تألرامجها الشبببببببامةا 

شريا المنظوما ال  ةرمرا تتنمرا ةمعاهما في تطويرل س الطاراا الب د من أ ل 

  فجوة المهاتاا المطةوألا تإعداد الجرل الجديد من العادة

غادة حمودة رئيس قطاع االتسوووويش بةووورلع القارع فةوووار  في ياسوووع وقااووويع حو  دجر المسوووعوليع اديتماعيع جرعاة ريادة ا عما  

جذلك خال  الدجرة السوووةويع السامسوووع مر مافمر دالمبادرة اديتماعيع في دعم جفطوير مبادرات ريادة ا عما  لاةوووباي في م ووور  

يع المخايع التةمجمير  أبو بلر الجةدي الاواا الم وووريع لاتةميع المتلاماعنالةدااد المةرقد في ا ق ووور بخبوووور وسبع مر الومراا جمة م

 اس يات المجتمع المدوي  باإلضافع إلى مجموعع مر ممثاي ارلات القطاع الساص جأبرم جالسادة مخافظي قةا جأسيوط

 

جهي ارلع رائدة في استثمارات الطاقع جالبةيع ا ساسيع بم ر  –( CCAP.CAأعاةت اليوم ارلع القارع )لود البورصع الم ريع 

 عر مةارلت ا بالدجرة السةويع السامسع مر مافمر دابلع م ر لاتةميع المتلاماعنالةدااد المةرقد في ا ق ر فخت عةوان –جأفريقيا 

إلقامع ادسوووتثمارات ذات المردجد  دفرزيز ريادة ا عما  لدى الةوووباي مر أيل التةميع المسوووتدامعد  حي  قامت باسوووتررا  مة ج ا

 المةظومع الترايميع جفةميع الطاقات البةريع. فطويرلامساهمع في  عالةاما اديتماعي جالبيعي جبرامج ا

يادة ا عما  فمثل يزًاا د يتجزأ مر عقيدة اورلع القارع مة  وةوهف ا عاى أن ر رئيس قطاع التسوويش بةورلع القارع  حمودة قالت غادة

  حي  يتخاى لل مة م بالدرايع الرميقع رحمد هيلل جا سوووتاذ هةوووام السامودا  جهما الدلتور أالةوووباي رجاد ا عما  أبرم يد اثةير مر

 التخديات جا جضوواع ادقت وواديع التي مرت ب ااى فجاجم جالرغبع في المساطرة جالرؤيع المسووتقبايع اللافيع لتهسوويس اوورلع قادرة ع

ألف  40ارلع فابرع جخاش  27فهسيس جهو ما يرلسه وجاح القارع في اهو ا اهن يميع ارلات ادستثمار المباار في ذلك الوقت  

 .2004فرصع عمل مة  وةهف ا عام 

دستثمارات الج ابع في مجموعع مر القطاعات الخيويع التي جفخرص ارلع القارع مة  وةهف ا قبل ألثر مر عةر سةوات عاى إقامع ا

فخظى بههميع اقت ووووواديع  جمة ا فدجير المسااات جالةقل الة ري جالطاقع  جذلك مع ادفزام بتخقيش فإيير إيجابي مامو  عبر فةوووووييد 

لومع صالح ادقت ادي التي فتبةاها الخالمةرجعات التلميايع ذات المردجد اديتماعي جالبيعي جادقت ادي جالتي فتوافش مع خطع اإل
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ببووووورجرة مةوووووارلع القطاع الساص في الترامل مع الرديد مر الم وووووريع. جمر ياو  أخر فةادي اإلدارة التةاي يع في اووووورلع القارع 

ا فطوير البةيع ا سووواسووويع جفوتيف ادبتلار جالتل ولوييا في ةفخديات الر ووور في مجادت الترايم جادرفقاا بالطاقات البةوووريع جأيبوووً

 فرايد ادست ال  جفرزيز ماارات لاااة ا عما  بويه عام. 

جأضوووووووافت حمودة أن ا هم مر التطرأل إلى ا عما  اديتماعيع جالتطوعيع هو ادبتلار في مجا  ريادة ا عما  مر أيل فوتيف 

ر جدسووويما برد المرج –اإلملاوات غير المسوووتإاع التي يةارد ب ا ادقت ووواد الم وووري  مةووويًرة إلى أن القطاع الساص بات ألثر إلماًما 

بالدجر الخيوي ال ي يج  أن ياربه مر أيل المسوووووواهمع في فخقيش الردالع  –دم ادسووووووتقرار السووووووياسووووووي بثورفير جفترة طوياع مر ع

 اديتماعيع.

لاوت القارع في طايرع الماسووووسووووات التي وادت بتبةي أهداة التةميع المسووووتدامع في م وووور  حي  علات عاى المواامع بير لافع  جقد

سوووتثماراف ا التابرع مع الممارسوووات الرالميع لالسوووتدامع البيعيع جاديتماعيع جالخولمع الرمايات التةوووإيايع عاى مسوووتوى القارع جيميع ا

مر أهداف ا  جهي فخسووووووير يودة الترايم   6جأهداة ا مم المتخدة لاتةميع المسووووووتدامع  جالتي فار  الةوووووورلع دجًرا مخورًيا في فابيع 

تدامع بتلااع مرقولع  جفوفير الرمل الجيد جالمسوواهمع في التةميع جضوومان ح ووو  الجميع عاى خدمات الطاقع الخديثع الموثوقع جالمسوو

جالبةيع ا ساسيع  جفةجيع اإلوتاج جادست ال  بمسعوليع  جعقد ارالات وايخع  ال ةاععادقت اديع  جفةجيع ادبتلار في مجادت 

 ب دة فخقيش الةمو المستدام.

بةوورلع القارع  أن الةوورلع فرتز بريادف ا في التوعيع بالمردجد اإليجابي جفي ه ا السووياأل أجضووخت غادة حمودة رئيس قطاع التسووويش 

لدمج جفطبيش أهداة التةميع المستدامع في استرافيجيات الرمل داخل الةرلع جأيًبا عاى مستوى مجتمع ا عما  في م ر جالمةطقع. 

 ميع الطاقات البةووووووريع )ال دة الرابع(  جهو ما يرلسجأضووووووافت حمودة أن القارع فاسر بالدجر ال ي لربته في فوفير الترايم الجيد جفة

اجوة الد لسوإيمان الةورلع بهن فطوير المةظومع الترايميع جفوفير فرص الترايم الجيد في م ور أج أي دجلع أخرى  هو ا سوا  الداعم 

  صردة.فخقيش التقدم جالتةميع المةةودة عاى لافع المستويات جابير الم ارات المتاحع جالمطاوبع جضمان 

يدير بال لر أن اوووورلع القارع فتبةى مة ج اووووامل لالرفقاا بالمةظومع الترايميع في م وووور  جيةوووومل ذلك فقديم المة  الدراسوووويع لطابع 

الجامرات جالسريجير جفدري  المرامير جالطابع  باإلضافع إلى فجديد المدار  الخلوميع جفخدي  بةيت ا ا ساسيع  فبالً عر إطالأل 

 .مر ياو  مستاف الةرلات التابرع التدري  الاةي جالم ةيدجرات 

ةرلات اللبيرة جإقامع المةرجعات البسمع  بل فسرى إلى دعم جمساودة المةرجعات  سيس ال ستثمارات القارع عاى فه جد فقت ر ا

ثمار في اوووورلع فةميع لاتمويل ا صووووإر حجًما التي فةةووووه عاى يد رجاد ا عما . جأحد ا مثاع عاى ذلك هو قيام اوووورلع القارع بادسووووت

مايون يةيه عاى يد اثةان مر خبراا التمويل لمسوواعدة اووريخع هائاع مر طالبي التمويل  35متةاهي ال ووإر جالتي فهسووسووت برأسووما  

 10جال ير د فةما م فإطيع القطاع الم رفي ب ورة مالئمع. جقد وجخت الةرلع في فةميع رأسمال ا بمرد  يتجاجم   متةاهي ال إر

جعالجةً عاى ذلك قامت القارع بادسوتثمار في اورلع فوامن . 2015مايون يةيه جقت فسارج اورلع القارع مة ا عام  450مرات ليباغ 

د الةووووورلع بتخويل المسااات الزراعيع جالمةزليع إلى جقوجاووووورلتي إيلارج جإوتاج التابرتير ل ا في مجا  فدجير المسااات  حي  فقوم 

لما استثمرت الةرلع في ساساع ملتبات ديوان  جهي أج  ملتبع مر ووع ا  .ععيع جغيره مر المةتجات الةافر ةابديل لامةرجعات ال

 في السوأل الم ري.

 ا جفابرت حمودة أن ارلع القارع فاتزم مة  وةهف ا بةقل المرارة جالسبرات لامجتمرات المخيطع بهعما  الةرلع  جذلك مر جاقع إلمام

بهن سد فجوة المررفع التي فوايه جطةةا خال  الخقبع الراهةع  يةبإي أن يتم في إطار مبادرات متةوعع. جل لك فتبةى ارلع القارع إطار 

اامل لدعم جفملير الموهوبير جفرظيم المردجد اإليجابي عاى مسيرة التةميع ادقت اديع مر خال  فمويل جرعايع مة  الدراسات الرايا 

ا برامج التوييه جاإلراوووووواد التي يةووووووار  ب ا لبار التةاي يير جالموتاير بالةوووووورلع بالسارج  ج فقديم برامج التدري  الم ةي  جأيبووووووً

 جاستثماراف ا التابرع.

الترايم في ماسوووسوووع القارع لامة  الدراسووويع  جهي ألبر  امسووواهمع في فطويرلجفتمثل أبرم جأهم المبادرات التي أطاقت ا اووورلع القارع 

مةخع دراسويع سوةويًا لاةوباي  15حوالي   حي  فاتزم الماسوسوع بتقديم راسويع المدعومع مر القطاع الساص في م وربروامج لامة  الد
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يدير   جذلك بةرط فر د المستاجامرات جالمراهد الراميع الدجليعالم ري المتميز دلتساي دريات الماييستير جالدلتوراه مر أبرم ال

مةخع  163. جقد قامت الماسسع حتى اآلن بتقديم يش رفرع الوطر برد إفمام البرثع الدراسيعبالرودة لارمل في م ر جالمساهمع في فخق

 دراسيع لاةباي الم ري المتميز. 

جلاتت حمودة أن إوةاا ماسسع القارع لامة  الدراسيع جفس يص عائدات الوقف الدائم لبمان فمويل أوةطع الماسسع ياا مر جاقع 

ع لتزجيد الطاب –ألماوا دراسووووت م بجامرتي سووووتاواورد جهارفرد عاى التوالي  –تاذ هةووووام السامودار قرار الدلتور أحمد هيلل جا سوووو

 الم ريير المتاوقير ألاديميًا بةاس فرص الترايم الج ابع التي فاقوها.

 ت بمةطقع ال ريد(مخافظا 3مخافظع م ريع )مة م  13مر  جي خر فاريخ ماسسع القارع لامة  الدراسيع بالرديد مر الةماذج المةرفع

فخولت إلى أبرم رجاد ا عما  ممر اوووووارلوا في فةاي  المةووووورجعات اإلبداعيع جإطالأل المبادرات  مة م  حي  %45جفمثل الةسووووواا 

جمر بير ه ه الةماذج هةووام جهبي ال ي سوواهم في فهسوويس جإطالأل اوورلع . ةووليل ما وم ريادة ا عما  في م وورالثقافيع التي أعادت ف

 إلى ياو  رائدة ا عما  الثقافيع   ارلع 800جوجخت حتى اآلن في الرمل مع ألثر مر  رأ  الما  المساطر في م رواميع بمجا  

إسوولةدريعد لتقديم عرج  المسوورح جالموسوويقى جمرار   أميةع أبو دجمع التي قامت بتهسوويس مرلز ثقافي جايتماعي اسوومه دفيافرج

فيع جاإلبداعيع جالاةيع  فبووووووالً عر راودا ف مي التي فتولى اآلن إدارة بروامج البخ  الاةون التةووووووليايع جغيرها مر الاراليات الثقا

 .2011في فهسيس ا عام  تالمتس  ع في فطوير جفقديم حاو  الطاقع الةمسيع جالتي ااترل KarmSolarجالتطوير بةرلع 

جمر ياو  آخر أطاقت الةووورلع الم وووريع لاتلرير التابرع لاقارع في قطاع الطاقع بروامج المة  الدراسووويع السوووةويع دمسوووتقبايد  جهي 

مبادرة ااماع ف دة إلى رعايع جفوفير فرص الترايم لاطالي جالمرامير مر أبةاا المةاطش المخيطع بمةرجع الةرلع في مسطرد. لما 

ان مر البرامج لدعم جفملير المرأة جالةوووباي بمةطقع مسوووطرد  جهما بروامج دفمليرد ال ي ي دة إلى فقديم قامت الةووورلع بقطالأل اثة

لافع ااوولا  الدعم  سووواا الدعم المادي أج الريةي لاسوويدات  جبروامج دمةوورجعيد ال ي يقوم بدعم جفملير الةووباي مر خال  مسوواودة 

 بتطويرها. المةرجعات ال إيرة القائمع جالجديدة التي قاموا

جقالت حمودة أن الترليبع السوولاويع الاريدة  حي  الإابع لاةووباي  هي أهم ثرجات م وور جألثرها قيمع  جأن القارع لدي ا قةاعع راسووسع 

بهن الةباي هم ا سا  الداعم لبةاا مجتمرات أفبل جفقديم مستقبل ألثر إاراقاً لم ر. جأضافت أن الةرلع فخرص مة  وةهف ا عاى 

 بدأ التةوع جفلافا الارص مع فرسيخ دجر المرأة في مواقع القيادة عاى مستوى القارع جيميع ارلاف ا التابرع.فخقيش م

جاختتمت حمودة أو ا فاسر باإلوجامات التي حققت ا الةرلع مة  وةهف ا جأو ا لم فلر لتتخقش دجن الةرالات المثمرة التي عقدف ا القارع 

 ميع بما في ذلك الماسسات الترايميع جالمةظمات غير الخلوميع جمستاف الولادت الدجليع.مع ال يعات الخلوميع جغير الخلو

ب دة إطالأل مستاف المبادرات الراميع إلى فةميع الم ارات  2012جقد فهسووووسووووت داووووبلع م وووور لاتةميع المتلاماعنالةدااد في أبريل 

خافظع قةا. جفسوورى اووبلع م وور لاتةميع المتلاماع إلى فلرار جفوفير فرص الرمل ب وواع مسووتدامع في مةطقع ال ووريد  فرليًزا عاى م

 واس الةموذج في المجتمرات ا خرى ا اد احتياًيا بم ر.

 —و ايع البيان—

هي ارلع رائدة في استثمارات الطاقع جالبةيع ا ساسيع بم ر جأفريقيا  حي  فرلز عاى ( CCAP.CAلود البورصع الم ريع ) شر ا العة ا

ردير لدعم الاوييسووووووتي  جالت قل جا قع  جا سوووووومةت  جا غ يع  جالة طا المزيد مر المراومات عاى الموقع . قطاعات اسووووووترافيجيع فتبوووووومر ال
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 (إألراء الذما)البراناا ال طة را 

ى مساطر جقد يةطوي ه ا البيان عا. لقارعالبياوات الواردة في ه ه الوثيقع  جالتي د فرد حقائش فاريسيع  فم بةائ ا عاى التوقرات الخاليع  جالتقديرات جآراا جمرتقدات اووووووورلع ا

أج  دا هداةدجيج  اإلاارة إلى أن برض المراومات الواردة في ه ه الوثيقع فةلل . أخرى  جد يةبإي ادعتماد عايه بةلل مارطمررجفع جغير مررجفع  جغير مالدة جعوامل 

أج د اصووولويد  ديةويد  ديقدرد  ديةووورعد  ديتوقعد  ديةبإيد  دياتمسد  دسووووةد  دربمادجيملر فخديدها مر خال  اسوووتسدام م وووطاخات فطاريع مثل د البياوات المسوووتقبايعد

جل لك ا حداث الارايع أج الةتائج أج ا داا الاراي لةووورلع القارع قد فستاف يوهريا عر فاك التي فرلسووو ا مثل . أج ما هو مةاي مة ا أج غيرها مر الم وووطاخات المةووواب عد يرتقدد

 .جيختوي أداا ارلع القارع عاى برض المساطر جالةلو . ه ه ا هداة أج البياوات المستقبايع

http://www.citadelcapital.com/
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