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“Leading by Example” to Drive Sustainable Economic Growth 

Says Qalaa Co-Founder and Managing Director Hisham El-

Khazindar at AmCham UNDP Conference 

 
Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director, Hisham El-Khazindar, discussed the private 

sector’s role in ushering in a new era of inclusive growth for Egypt at a forum organized by the 

American Chamber of Commerce and the UNDP  

 

“Private sector investors are becoming increasingly aware that their ability to grow and generate 

profits is directly linked to the existence of a stable and prosperous society and thus there is 

tremendous overlap between the interests of the public and private sectors,” said Hisham El-

Khazindar, Co-Founder and Managing Director of Qalaa Holdings, an African leader in energy and 

infrastructure. 

El-Khazindar participated in the opening panel at the AmCham UNDP Forum; “Expanding Horizons 

in Development: The Rising Role of the Private Sector,” which was attended by former Mexican 

President Felipe Calderon during his visit to Cairo. El-Khazindar’s co-panelists included Minister of 

Social Solidaridy, Ghada Waly and Dina Sherif, Co-Founder, Ahead of the Curve and Director of the 

Center for Entrepreneurship at the American University in Cairo.   

The focus of the panel, moderated by Laila Iskander, former Minister of Urban Renewal and 

Informal Settlements, was to discuss the findings of a new report published by the UNDP, the 

Egyptian Corporate Responsibility Center (ECRC) and the Industrial Modernization Center (IMC) 

on the role of the Egyptian private sector in development.  

“We need to create an environment of inclusive growth to make sure that no one is left out,” said 

Waly. “This will require partnership and more private sector investments in sectors such as health, 

education, infrastructure and microfinance.” 

Highlighting the fact that businesses can do more than just give back to society by donating a portion 

of profits to charitable organizations as part of their corporate social responsibility (CSR), El-

Khazindar noted that, “we need to move beyond the concept of CSR. The scale of the problems is so 

large that in order to achieve our development goals more businesses need to incorporate the social 

dimension as part of their core activities by pursuing the types of responsible or impact investments 

that will foster inclusive growth.  

Since inception Qalaa Holdings has provided close to EGP 400 million in funding across a spectrum 

of projects. 

“Out of belief in the importance of investing in human capital and the future leaders of Egypt, we 

established the Qalaa Holdings Scholarship Foundation (QHSF) in 2006. This year we are 

celebrating our 10
th

 anniversary. Including the 2016 class of scholarship recipients, the Foundation 
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will have provided more than 150 scholarships for Egyptian students to pursue graduate studies 

abroad at some of the world’s most prestigious universities with one condition, that they return to 

work in Egypt after graduation, which is something that we are extremely proud of. It is sustainable 

philanthropy,” said El-Khazindar. “We have also joined the United Nations Global Compact 

(UNCG) out of a belief in transparency and accountability, and have evolved from CSR to 

responsible, impact investing,” he added. 

Qalaa has been a regional pioneer in the area of impact investing by pursuing what can be referred to 

as the “the Double Bottom Line,” a term coined to measure a company’s success based on both 

positive social impact and financial performance.  

“Over the years we have tried to invest in businesses that spur job creation, develop human capital by 

transferring knowledge to the wider community, and provide products or services that will have a 

positive impact on the lives of average citizens such as gas distribution, electricity generation, solid 

waste management and even microfinance through our subsidiary, Tanmeyah which directly 

addresses those at the base of the pyramid who have no access to the banking system,” said El-

Khazindar.  

Waly praised Qalaa’s and the private sector’s initiatives in pioneering solutions and addressing 

national challenges and invited them to continue their efforts. “Qalaa Holdings is doing great work 

by focusing on education, which is vital in order to develop generations of youth who can help 

rebuild the country.” 

Qalaa Holdings was the first company in Egypt to receive an “A” grade rating from the UNGC’s 

Global Reporting Initiative (GRI) on its first Sustainability Report issued in 2015. The GRI which 

helps businesses and governments communicate the impact of business on critical sustainability 

issues, awarded Qalaa Holdings for aligning the company’s business operations with the UNGC’s 

principles for environmental, social and governance policies.   

Sherif, who is the lead author of the UNDP Report, also noted that Qalaa Holdings is a company that 

is serious about the issue of self accountability.  “Qalaa’s Sustainability Report is an excellent 

example of an Egyptian company that has moved beyond basic compliance to voluntarily report on 

where it stands against global sustainability indicators.”  

"We represent the tip of the iceberg, we need to lead by example,” said El-Khazindar.  

 

—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 industries 
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including Energy, Cement, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit 

qalaaholdings.com. 

 

 

 

 
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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خااامنخدى ااا فخازلتجاااةخاز را ياااةخاادتياألاااةخمتترااااد خاادااا خاز   ااا  خخهشاااالخازناارااا ا 

 ةاز س  ادخةاالق صاديخألةى  ز  قألقخازأساًساخخ«ازق م خاز سىة»:خاإلر ائي

مصار خا م منتاد  المساتدا  فاي النماو لدعم مسااعي القطاع الخاص وإمكانيات الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة يستعرض دور 

 اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج األمريكية التجارية الغرفة

 
تحقيا  األرباا  أن القطاع الخاص بات أكثر إلماًما بأن قدرتا  علاا النماو و ،قام هشا  الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة

 مصالح القطاعين العا  والخاص.بين الهائل تداخل هنا ينشأ الووازدهاره، مجتمع الاستقرار ب ةمرهونالجذابة 

اإلنمااائي تحااو عنااوان  المتحاادة األماام جااا ت كلمااات الخازناادار خاا م مشاااركت  بالجلسااة اتفتتاليااة لمنتااد  الغرفااة التجاريااة األمريكيااة وبرنااامج

كالاديرون أنناا  زيارتا   يبايفيل السااب  المكسايكي وذلاك بحضاور الارئيس «المساتدا  النماو تحقيا  فاي الخااص القطاع تعظيم آفاق التنمية: دور»

ومادير مركا   «Ahead of the Curve»الشاريك المؤساس لمنظماة  ديناا راري و والاا غاادة اتجتمااعي التضاامن وزيرةوبمشاركة للقاهرة، 

 ريادة األعمام بالجامعة األمريكية بالقاهرة.

، علاا عارض ومناقشاة ماا الرسامية غيار والمساتوننات الحضاري التجدياد شؤونرك ت الجلسة برئاسة الدكتورة ليلا إسكندر الوزيرة السابقة ل

توصل إلي  تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمرك  المصري لمسئولية الشركات ومرك  تحديث الصاناعة، لاوم ماهياة وخصاائد الادور 

 الذي تلعب  مؤسسات القطاع الخاص المصري في دفع عجلة التنمية بالب د.

إلا ضرورة خل  بيئة أعمام تدعم النمو الشامل دون إقصا  أو تهميش، وهاو األمار الاذي يتطلا   ،اتجتماعي التضامن وزيرةولفتو غادة والي 

عقااد الشااراكات اتسااتراتيجية وتشااجيع اسااتثمارات القطاااع الخاااص بمجاااتت محوريااة علااا رأسااها الرعايااة الصااحية والتعلاايم والبنيااة األساسااية 

 والتمويل متناهي الصغر.

مالياة لفو الخازندار أن الت ا  الشركات برد الجميل والوفا  بمسئوليتها تجاه المجتمع المحلاي ت ينبغاي أن يقتصار فقاى علاا توجيا  التبرعاات الو

ت للمبادرات والمنظمات الخيرية، مشيًرا إلا وجود تحديات ومشك ت جسيمة تشترن لتحقي  األهداف التنموية المنشاودة أن تلتا   جمياع الشاركا

ذات المردود اإليجابي والتاأنير الملماوع علاا المجتماع والبيئاة  اتستثمارية المشروعاتوالمؤسسات بمراعاة البعد اتجتماعي ألعمالها وتشجيع 

 المحيطة.

لمشاروعات امتنوعاة مان لتمويال مجموعاة تقريبًاا مناذ نشاأتها ملياون جنيا   400قادمو تبرعاات ومانح مالياة بقيماة رركة القلعة جدير بالذكر أن 

 والمبادرات التنموية ذات المردود اإليجابي الواسع علا المجتمع والبيئة.

ادة يانعكس وأوضح الخازندار أن إيمان رركة القلعة بمردود اتستثمار في تنمية الطاقات البشرية والمساهمة الفعالة في إعداد الجيل الجديد من الق

 الدولية والمعاهد الجامعات أعرق من والدكتوراه الماجستير درجاتمن الراغبين في اكتساب منحة دراسية لشباب مصر  150في تقديم أكثر من 

ونحتفال لاليًاا بمارور  2006، وذلك من خ م مؤسسة القلعة للمنح الدراسية التي نشاأت عاا  الدراسة استكمام بعد مصرفي  للعمل العودة بشرن

 يقاو  أعماام نماوذ سنوات علا تأسيسها، غير أن ذلك مازام يدخل في لي  المبادرات الخيرية. وتابع الخازندار أن راركة القلعاة اساتحدنو  10

. وقاام أن انضاما  راركة اتساتثمارية القارارات اتخااذ بمنظوماة أساساية عناصار باعتبارهاا واتجتماعياة والبيئية اتقتصادية اآلنار مراعاة علا

يعكااس قناعتهاا التامااة بأهمياة الشاافافية والمساائلة ويؤكااد علاا تطورهااا مان لياا  أنشاطة المساائولية  المتحادة لألماام العاالمي اتتفاااق مباادرةالقلعاة ل

 ذات المردود اإليجابي علا المجتمع والبيئة. اتستثمارية المشروعات اتجتماعية إلا إقامة

 الشاركة قادرة لقياع «الم دو  العائد» مصطلح باستحداث القلعةليث قامو  اتستثمار المؤنر،وتعد القلعة والدة من الشركات الرائدة في مجام 

 عليا ، كاناو مما أفضل لام في وتركها بمشروعاتها المحيطة المجتمعات تطوير في الفعالة المساهمة إنار في اتستثمارية األهداف تحقي  علا

 .الدولية السالة علا المنطقة تقتصادات التنافسية والقدرة الكفا ة وزيادة الجديدة العمل فرص خل  جان  إلا

هم فااي نقاال الخباارات وأضاااف الخازناادار أن رااركة القلعااة دائمااة الحاارص علااا اتسااتثمار بالمشااروعات التااي تخلاا  فاارص العماال الجدياادة وتسااا

قاة والمعارف وت ويد المجتمع المحلي بالمنتجاات والخادمات ذات التاأنير اإليجاابي علاا ليااة الماواننين، مان توزياع الغااز الطبيعاي وتولياد الطا
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التي تخد  رريحة مجتمعية هائلة ولكنها  «تنمية»إلا إتالة للوم وخدمات التمويل متناهي الصغر من خ م رركة  ،الكهربائية وتدوير المخلفات

 ت تحظا بالتغطية الم ئمة من القطاع المصرفي. 

بالمبادرات التي تطلقهاا راركة القلعاة وراركات القطااع الخااص لمواجهاة التحاديات الراهناة علاا الساالة الوننياة  والي غادة أرادتمن جهتها و

مان أجال إعاداد القياادات  التعليمياة، المنظوماةعت ازها بتركي  القلعة علاا مباادرات اترتقاا  بوتقديم الحلوم العملية لتحقي  النمو، وأعربو عن ا

  الشابة القادرة علا المساهمة في تطوير الب د واترتقا  بها.

 (GRI)ر هيئااة المبااادرة العالميااة إلعااداد التقاااريماان  )أ(وتجاادر اإلرااارة إلااا أن رااركة القلعااة هااي أوم رااركة مصاارية تحصاال علااا تصااني  

 .(UNGC) المتحادة لألمام العاالمي اتتفااق مباادرةإناار عضاويتها بالذي قامو الشركة بإعداده وإصداره فاي األوم بخصوص تقرير اتستدامة 

 لألمام العاالمي اتتفااق مباادرةوقد لصلو رركة القلعة علا هذا التصني  المتقد  تقديًرا لجهاود والتا ا  الشاركة بالموائماة باين أعمالهاا ومعاايير 

 فيما يتعل  بسياسات الحوكمة واألدا  البيئي والمردود المجتمعي ألعمالها. المتحدة

ا محمال وقالو دينا رري  التي أررفو علا إعداد وكتابة تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أن رركة القلعة تأخاذ مساألة اتمتثاام الاذاتي علا

تقرير اتستدامة وتبني قواعد ومعايير اتمتثام علا نطاق واسع يفاوق اإلناار المتعاارف عليا ، فضا ً عان  الجد وينعكس ذلك في قيامها بإصدار

 لرص الشركة علا اإلفصا  الطوعي عن تطورات أعمالها وفقاً للمعايير والمؤررات اتستدامة العالمية.

سسات القطاع الخااص قاادرة علاا تقاديم نماوذ  يقتاد  با  فاي تحقيا  واختتم الخازندار أن هناك مسالة هائلة لمواصلة التوسع والتطوير، أن مؤ

 التنمية الشاملة التي يشعر بها جميع األنراف ذات الع قة.

 —نهاية البيان—

ازذكألةخعبتخايا  خهذاخي اىا خدطازعةخاز ر وعةخازاادلةخدنخازبألاراتخاإلخبا يةخازصاد  خعنخشتكةخازقلعةخدنخخمنخأجهز خازا بألوتتخماز اتلتخمكذزكخازهواتفخ

خqalaaholdings.com/newsroom :ازتاتط

  

 قطاعااتتركا  علاا  لياث الصاناعة والبنياة التحتياة بمصار وأفريقياا،اساتثمارات فاي  رائادة راركة هاي( CCAP.CA المصارية البورصاة كاود) ازقلعةخشتكة

 qalaaholdings.com  اإلليكتروني: الم يد من المعلومات علا الموقع. والتعدين اللوجيستي والدعم والنقل واألسمنو الطاقة تتضمن استراتيجية

 

 ازبألاراتخاز طلعألةخ)إتتاءخازذدة(

قادات راركة القلعاة. وقاد ينطاوي هاذا البياان علاا مخاانر البيانات الواردة في هذه الونيقة، والتي ت تعد لقائ  تاريخية، تم بنائها علاا التوقعاات الحالياة، والتقاديرات وآرا  ومعت

ذه الونيقة تشكل "األهداف" أو معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخر ، وت ينبغي اتعتماد علي  بشكل مفرن. ويج  اإلرارة إلا أن بعض المعلومات الواردة في ه

صاطلحات تطلعياة مثال "ربماا"، "ساوف"، "يلاتمس"، "ينبغاي"، "يتوقاع"، "يشارع"، "يقادر"، "يناوي"، "يواصال" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خ م اساتخدا  م

تختلا  جوهرياا عان تلاك التاي تعكساها مثال "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األلداث الفعلية أو النتائج أو األدا  الفعلي لشركة القلعة قد 

  .هذه األهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أدا  رركة القلعة علا بعض المخانر والشكوك
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 زمس عملخماز واصل

 السيدة / غادة لمودة 

 رئيس قطاع التسوي  واتتصاتت

 (Qalaa Holdingsرركة القلعة )

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ هات :

 4448-791 22 20+ فاكس:

  0002-662 106 20+ محموم:

Twitter: @qalaaholdings 

http://www.citadelcapital.com/
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