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Qalaa Holdings (formerly Citadel Capital) is Lead Sponsor 
of Ministry of Environment’s Landmark Green Investment 
Conference  
 
Management at Qalaa Holdings (formerly Citadel Capital) and senior staff from five of the company’s 
subsidiaries gathered at the Green Investment Opportunities Conference held on 15-17 June to discuss how 
industry can work not just to mitigate its impact on the environment, but to reduce emissions going forward 
 
 
Senior staff from Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange; formerly known as Citadel Capital), 
and its subsidiaries joined other private sector leaders for the inaugural Green Investment Opportunities 
Conference, a national gathering on the environment and the economy. The conference is taking place in El-
Gouna, on Egypt’s pristine Red Sea coast, under the auspices of the Ministry of State for the Environment.  
 
Qalaa Holdings, an African leader in infrastructure and investment with subsidiaries in energy, cement, 
agrifoods, transportation and mining, is a proud sponsor of the event. 
 
The conference is establishing a framework by which ideas on sustainable and green development can be 
realized. Participants discussed scientific methods of implementing a green economy and explored the 
practical strides taken by the private sector (and Qalaa Holdings specifically) to combat climate change 
through green construction, sustainable transport, renewable energy, waste recycling, and alternative fuels. 
The conference investigated how endeavors in these fields will help grow the economy, develop the 
community, and protect the environment by drawing from the pool of experience available across Egypt and 
the Arab world. 
 
“Economic growth, job creation and a healthier environment are by no means mutually exclusive,” said 
Ahmed El-Sharkawy, a Managing Director at Qalaa Holdings. “This means that Qalaa Holdings not only 
designs industrial and infrastructure projects to have as little impact on the environment as possible, but also 
actively looks for opportunities to create profit-making ventures that are pro-environment. 
 
“Take, for example, the Egyptian Refining Company. It is not just a US$ 3.7 billion refinery that will create 
jobs and sharply reduce our nation’s reliance on diesel imports: It will also slash the country’s present-day 
sulfur emissions by nearly a third and reduce our carbon footprint by producing diesel to Euro-V 
specifications, the cleanest-burning diesel fuel in the world,” El-Sharkawy added. 
 
In addition to El-Sharkawy, Qalaa’s participants at the gathering include Gen. Maged Farag, the Chairman of 
the National Company for Multimodal Transport (NMT), a Qalaa subsidiary in the transport industry; NMT 
operates river transport vessels and ports along the Nile River in Egypt, Sudan and South Sudan. Gen. Farag 
was joined at the conference by senior staff from GlassRock (a producer of green insulating materials) and 
GlassWorks (whose product portfolio includes coated and reflective float glass). Also joining the Qalaa 
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executives was Ahmed Gaber, Chairman of Tawazon, a subsidiary of Qalaa operating in the energy segment; 
Tawazon is a leading solid-waste management company and producer of refuse-derived fuels. 
 
Speaking at the opening day of the conference, Mohamed Mashhoor, Managing Director of Nile Cargo (a 
Qalaa Holdings subsidiary), discussed the economic and environmental advantages of river transportation 
projects. Other Qalaa speakers included Hisham Wagdy, Managing Director of TAQA Power (a subsidiary of 
TAQA Arabia, Egypt’s leading independent energy distribution company), who discussed renewable energy 
sources and alternative fuels as a key component of Egypt’s energy and environmental security policies.  
 
The inaugural day of the conference was concluded by Amr Al Samak, head of the Egyptian Environmental 
Affairs Agency (EEAA), who thanked Qalaa Holdings for its efforts in supporting and sponsoring the 
conference and furthering the cause of environmental investments in Egypt. 
   

—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 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 forward-
looking statements. The performance of Qalaa Holdings is subject to risks and uncertainties. 

For more information, please contact: 
 
Ms. Ghada Hammouda 
CMO & Head of Corporate Communications  
Qalaa Holdings 
 
ghammouda@citadelcapital.com 
Tel: +20 2 2791-4439  
Fax: +20 22 791-4448 
Mobile: +20 106 662-0002 
 
Twitter: @qalaaholdings 

http://www.citadelcapital.com/�
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 بيان إخباري
 ۲۰۱٤يونيو  ۱۷القاهرة في 

۱ 

 فرص االستثمار فىالرائد ل مؤتمرلالراعي الرئيسي ل ››القلعة‹‹شركة 
 وإشراف وزارة الدولة لشئون البيئة   المشروعات البيئية بتنظيم

من شركاتها  خمسالمسؤولين ب وكبار›› القلعة‹‹تتصدر مناقشات وتحقيق التنمية المستدامة  االنبعاثاتتحسين األداء البيئي وخفض  آليات
 ۱۷-۱٥ من بالغردقة الجونة مدينةبالبيئية  المشروعات في االستثمار فرص مؤتمرخالل  الدول العربية  وخبراء البيئة فى مصر و ةالتابع
  يونيو

 

تحت إشراف وزارة الدولة لشئون البيئة وبرعاية  البيئية المشروعات في االستثمار فرصتستضيف مدينة الجونة بالبحر األحمر فعاليات مؤتمر 
وهي شركة استثمارية رائدة في الصناعة والبنية التحتية بمصر  ،)CCAP.CAكود التداول في البورصة المصرية (ومساهمة شركة القلعة 

 .وأفريقيا وتغطي استثماراتها قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة ومواد البناء واألغذية والنقل واللوجيستيات والتعدين والشرق األوسط

 االخضر لالقتصاد العلمي إلطارل يةتطبيق برامجتناول عملية مع  برامج إلي فكاراألو الرؤي لتحويل تنفيذي إلى وضع إطار المؤتمريهدف 
 المخلفات تدويرو المتجددة الطاقةو المستدام النقلو الخضراء العمارةبأمثلة تطبيقية من شركة القلعة تمثيالً عن القطاع الخاص في مجاالت 

 تحولها أن تستطيع بالقليلة ليست خبرات العربية وللدول لمصر أصبح مجاالت وهي ية،المناخ اتتغيرال مع التكيف مشروعاتووبدائل الوقود 
 .وتنميتها البيئة حماية مع البطالة، علي وتقضي للمجتمع، التنمية من والمزيد لالقتصاد، النمو من المزيد تضيف نشطةأو عمل لمجاالت

ات التابعة بمراعاة البعد البيئي بدًءا من مرحلة وفي هذا السياق أكد أحمد الشرقاوي، عضو منتدب بشركة القلعة، على التزام جميع المشروع
وأكد الشرقاوي اهتمام الشركة باإلسهام المباشر في تحسين الظروف البيئية . التصميم إلى جانب اعتماد دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات

الشركة المصرية للتكرير مشروع ع المحلي، مشيًرا إلى للمجتمع وكذلك تحقيق التنمية المستدامة مع االلتزام بتوفير فرص العمل ألبناء المجتم
منع ثلث ويهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتقليل اعتماد الدولة على واردات السوالر، والذي  مليار دوالر  ۳٫۷الذي تبلغ تكلفته االستثمارية 

الكربون بالدولة من خالل الحصول على السوالر كناتج عملية التكرير وفقا لمواصفات الجودة كذلك خفض إنبعاثات انبعاثات الكبريت و
 .وهو الوقود األنقى من نوعه بالعالم Euro-Vاألوروبية 

قل المتخصصة في الن –ويضم وفد القلعة المشارك في المؤتمر اللواء ماجد فرج رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل 
وكبار المسؤولين بشركة جالس روك المتخصصة في تصنيع  –النهري بطول المجرى المالحي لنهر النيل في مصر والسودان وجنوب السودان 

المواد العازلة وشركة سفنكس للزجاج التي تمتلك مشروع إنتاج الزجاج المسطح المطلي والعاكس، حيث تساهم هذه المنتجات في ترشيد 
  .استهالك الطاقة

إحدى مشروعات طاقة عربية التي تعد أكبر شركة مستقلة في (ويضم الوفد كذلك المهندس هشام وجدي العضو المنتدب لشركة طاقة كهرباء 
، وأحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة توازن المتخصصة في مشروعات تدوير المخلفات الزراعية والصلبة )مجال توزيع الطاقة في مصر

) التابعة للقلعة(وقام المهندس محمد مشهور العضو المنتدب لشركة نايل كارجو . ديل كمصدر طاقة للمشروعات الصناعيةإلنتاج الوقود الب
والوقود بتوجيه كلمة عن المميزات البيئية واالقتصادية لمشروعات النقل النهري، بينما قام هشام وجدي بمناقشة قضية الطاقة المتجددة ومواردها 

 . ركيزة أساسية بمنظومة أمن الطاقة في مصرالبديل باعتباره 

ودعمها وفي نهاية اليوم األول للمؤتمر قام الدكتور عمرو السماك رئيس جهاز شئون البيئة بتقديم درع الشكر إلى شركة القلعة تقديًرا لجهودها 
 . للمؤتمر فضالً عن مساهمتها في دفع عجلة االستثمار بالمشروعات البيئية بمصر

 
 —لبياننهاية ا—
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 حيث في الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا، رائدة استثمارية شركة هي) CCAP.CA المصرية البورصة في التداول كود( القلعة شركة

. والتعدين اللوجيستي، والدعم والنقل واألغذية، واإلسمنت، الطاقة، قطاعات تتضمن االستراتيجية القطاعات من مجموعة التابعة شركاتها تغطي

 qalaaholdings.com : المزيد من المعلومات على الموقع اإلليكتروني

 

 

 )إبراء الذمة(البيانات المستقبلية 

وقد ينطوي هذا . الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة القلعة البيانات
ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات  .البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط

، "سوف"، "ربما"ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل " البيانات المستقبلية"أو " الواردة في هذه الوثيقة تشكل ااألهداف
وكذلك . رها من المصطلحات المشابهةأو ما هو منفي منها أو غي" يعتقد"أو " يواصل"، "ينوي"، "يقدر"، "يشرع"، "يتوقع"، "ينبغي"، "يلتمس"

ويحتوي أداء . قبليةاألحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه االهداف أو البيانات المست
  .شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك
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