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Qalaa Holdings’ Pioneering Corporate Citizenship Recognized at 

Social Responsibility Forum 

Qalaa Holdings Chairman and Founder, Ahmed Heikal, was presented with a social responsibility award at a 

forum held to discuss sustainable development and the role of the private sector in in creating a more 

inclusive and competitive economic environment that will lead to sustainable economic growth  

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

honored to announce that its Chairman and Founder, Ahmed Heikal has been recognized for the leadership 

role that he and Qalaa have played in the field of sustainability and responsible investing. The Social 

Responsibility award was presented to Heikal at the culmination of a forum organized under the auspices of 

the Federation of Egyptian Banks.  

The one-day forum brought together business leaders, social entrepreneurs, government ministers including 

Ghada Waly, Minister of Social Solidarity, and leading figures from the NGO community to discuss ideas, 

find practical solutions and share best practices on how to build more inclusive societies for a more 

sustainable future.  

“Being recognized for the work that we have achieved in the area of social responsibility is something that 

gives me great pride. We have always been conscious that our ability to grow and prosper as a business is 

directly linked to having a stable and prosperous society,” said Heikal. “Since we first established our 

business over a decade ago we have been actively advocating for private sector involvement in addressing the 

many challenges that we face today in crucial areas from education and human capital development, to 

developing infrastructure and innovative technologies that will rationalize consumption and promote 

efficiency.” 

“I think that the only way to guarantee healthy growth and stability is for all stakeholders including the public 

and private sectors as well as civil society to work together and collaborate so that we may build a relationship 

of trust, cooperation and optimism amongst all parties involved,” he added.  

Today, Qalaa is playing a leading role in helping address the United Nation’s 17 Sustainable Development 

Goals (SDG’s) which include things like ensuring quality education, affordable and clean energy, industry 

innovation and infrastructure, as well as responsible consumption and production.  

In the area of education, the company has established the Qalaa Holdings Scholarship Foundation (QHSF) 

through an endowment which funds Egyptian students for graduate studies abroad at top international 

universities on the condition that they return to work in Egypt on completion of their programs. The 

Foundation has grown to become the largest private-sector scholarship program in Egypt. In 2016 QHSF 

celebrated its 10th anniversary bringing its total number of scholarships awarded up to 151. A new class of 

2017-2018 scholarship recipients will be announced within the coming month.  

Qalaa subsidiary ERC (the Egyptian Refining Company) launched a new undergraduate scholarship program 

(Mostakbaly) in October 2016 that has thus far given 6 students from ERC’s local community, the opportunity 

to study at the American University in Cairo (AUC) and the Arab Academy for Science and Technology 
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(AAST). The program also awarded 30 kindergarten and and primary school teachers scholarships to partake 

in AUC’s “Teaching Early Learners” (CELE) program.  

The company has also worked for more than a decade to put environmental principles at the heart of 

investments including Egyptian Refining Company (which will cut the nation's sulfur emissions by nearly a 

third) and Tawazon (a waste management company that recycles and turns waste into energy). 

“I’m very proud of the role that the banking and financial sector and the private sector in general has played in 

the area of social responsibility. The best results are achieved through partnerships which is what we at Qalaa 

have been working towards for many years. This award is a testament to the efforts that we have put forth thus 

far. We look forward to growing our social responsibility programs particularly in the area of education and 

capacity building for Egyptian youth. We hope that our work can also help create greater awareness on the 

importance of sustainable business practices and community engagement,” said Ghada Hammouda, Chief 

Sustainability and Marketing Officer at Qalaa Holdings.   

—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. 
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شركة القلعة تحصد جائزة تقديرية تكليًلا إلسهاماتها المجتمعية خًلل منتدى المسئولية 

 «اتحاد بنوك مصر»االجتماعية برعاية 

 

 لمناقشسسسع سسسسبل تئقي المنتدى الئواري خالل فداليات تقديريع أحمد هيكل مؤسسسسر ير ير م إر إةارة ةسسسرلع القإدع يئزسسسد  ا  ة 

 التنميع المستدامع يةير مؤسسات القطاع الخاص في تهيئع المناخ المناسب لتئقي  النمو االقتزاةي المستدام 

 

 

يهي ةسسرلع را دة في اسسستامارات الطاقع يالبنيع ايسسساسسسيع بمزسسر  –( CCAP.CAأعإنت ةسسرلع القإدع ولوة البور سسع المزسسريع 

 ا  ة المسسسسئوليع اال تماعيع تكإيالد لديره الرا د يإز ازات  يفوزه بأحمد هيكل مؤسسسسر ير ير م إر الشسسسرلع تكريم عن  –يأفريقيا 

 ياالستامار المسئول. مباةرات االستدامع  يةرلع القإدع في م ال

 

ياسسسسسدع من لبار مشسسسسارلع يسسسسس   «اتئاة بنوك مزسسسسر»رعايع المنتدى الئواري الذي ازدقد بيقد تسسسسسإم هيكل ال ا  ة خالل فداليات 

زخبع من أبرز ر ال ايعمال يرياة المشسسريعات ي يمن بينهم السسسيدة داةة يالي يزيرة التمسسامن اال تماعي  المسسسؤيلين الئكوميين

الئإول الدمإيع يتباةل ي هات النظر حول أفمسسل الممارسسسات يبهدف مناقشسسع ايفكار   اال تماعيع يقياةات منظمات الم تمع المدزي

 .لأل يال القاةمع مستقبل ألار استدامعلبناء لافع ايبداة التنمويع يالم تمديع التي تراعي 

 

ا إلى أزالقإدع ز ازات التي حققتها اإلبيأعرب هيكل عن اعت ازه بهذه اإلةاةة    منذ تأسيسها في مباةرات المسئوليع اال تماعيع  مشيرد

بزسسورة مباةسسرة بتنميع ياسسستقرار الم تمدات المئيطع  عالمسسستدامع مرهوزبأن قدرة أي مؤسسسسسسع عإى تئقي  التنميع عإى قناعع تامع 

إلى أن القإدع ةدةت منذ تأسيسها يعإى مدار ألار من عشر سنوات عإى ضريرة االستدازع بخبرات مؤسسات هيكل . يأةار بأعمالها

البنيع  التدإيم  يتنميع الموارة البشريع  يتطويرالقطاع الخاص في التغإب عإى التئديات التي توا   الدديد من القطاعات الئيويع مال 

 ايساسيع  ياالبتكار في م ال التكنولو يا بما يساهم في ترةيد االستهالك يتد ي  الكفاءة التشغيإيع.

 

يةسدة هيكل عإى ضسريرة تمافر ال هوة بين مؤسسات القطاعين الدام يالخاص فمالد عن منظمات الم تمع المدزي يالدمل مددا من 

 ل بناء عالقع قويع تقوم عإى أسسسسسر الاقع يالتداين يالتفايل بين  ميع اي،راف  مؤلددا أن هذا هو السسسسسبيل الوحيد لمسسسسمان تئقي  أ

 التنميع ياالستقرار بما يخدم مزالح ال ميع.

 

ا عبر المشارلع الفدالع في تإبيع ايهداف الـي ا متمي د منظمع ل 7101التنميع المستدامع التي تقوم عإيها خطع  02تإدب ةرلع القإدع ةيرد

ايهداف تئسسسسسسين  وةة التدإيم  يضسسسسسمان حزسسسسسول ال ميع عإى خدمات الطاقع الئدياع المو وقع تإك ايمم المتئدة  حيث تتمسسسسسمن 

ج ايالمسستدامع بتكإفع مدقولع  يتشس يع االبتكار في م االت التزسنيع يالبنيع ايساسيع  يالدمل عإى ضمان ي وة أزما، استهالك يإزت

 مستدامع.

 

ففي م ال التدإيم  قامت الشسسرلع بشزشسساء مؤسسسسسسع القإدع لإمنح الدراسسسيع التي تقوم من خاللها برعايع برزامد المنح الدراسسسيع لشسسباب 

مزسسسسر المتمي  من الرادبين في اسسسسستكمال المسسسسسيرة ايلاةيميع بالئزسسسسول عإى ةر ات الما سسسسستير يالدلتوراه من أعر  ال امدات 

ليع  بشسسسر، التدهد بالدوةة لإدمل بمزسسسر بدد اسسسستكمال الدراسسسسع لإمسسسساهمع في زهمسسسع الو،ن بشسسستى الم االت يتئقي  يالمداهد الدي

إز ازات مإموسسع تدوة بالمنفدع المباةسسرة عإى الو،ن يالموا،نين. يتقوم المؤسسسسسسع عإى رعايع ياحد من ألبر برامد المنح الدراسسسيع 

منئع ةراسيع حتى اآلن سديدا لتئقي  الطفرة  050بتوفير  7112امت منذ تأسيسها عام المدعومع من القطاع الخاص في مزسر  فقد ق

الو،نيع المأمولع بشستى الم االت يالتخزسزات الدإميع. يسوف تقوم الشرلع باإلعالن عن الفا  ين في المنئع الدراسيع ال ديدة لدام 

 خالل الشهر القاةم. 7102/7102
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  يم ال امديالتدإلمزسسريع لإتكرير التابدع لإقإدع بش،ال  برامد سمسسستقبإيس لإمنح الدراسسسسيع إلتمام يمن زاحيع أخرى  قامت الشسسرلع ا

منح ةراسسسسسسسيع لإخري ين المتفوقين من المدارو الئكوميع المو وةة بالمنا،  المئيطع بالمشسسسسسسريع  6السذي قسد م في ةيرتس  اييلى ي

اةيميع الدربيع لإدإوم يالتكنولو يا يالنقل البئري. يتهدف الشسسسرلع أيمسسسا من السسسستكمال ةراسسسستهم بال امدع ايمريكيع بالقاهرة يايل

مدإم بمرحإع الئمسسازع يالتدإيم االبتدا ي فر سسع المشسسارلع ببرزامد سالتدإيم المبكرس  01خالل هذه المباةرة التي تقام سسسنويا إلى منح 

ا لتاقيفهم حول ليفيع تدإيم اي،فال سواء في (  يهي ةبإوما احترافيع مقدمع من ال امدع ايمريكيع بالقاهرCELEو ة مزسممع خزسيزد

 الفزول الدراسيع أي المنازل.

 

يتؤلد الشسرلع عإى أزها تمسع ززب عينيها إقامع المشريعات االستاماريع تات المرةية اإلي ابي عإى الم تمع يالبيئع المئيطع  بما 

خفض  إث االزبدا ات الكبريتيع في مزسسر  يمشسريعات ةسسرلع توازن في تلك مشسريع الشسسرلع المزسريع لإتكرير الذي سسسيسساهم في 

 يهي الذراع التابع لشرلع القإدع يالمتخززع في أزشطع تديير المخإفات يإزتاج الوقوة البديل المشت  من المخإفات.

 

ي ابي يالفدال الذي لدب  يمن  ازبها أعربت داةة حموةة ر ير قطاع التسسسسسوي  ياالسسسسستدامع بشسسسسرلع القإدع عن اعت ازها بالدير اإل

القطاع الخاص في م ال المسسسسئوليع اال تماعيع يالسسسسيما البنوك يالمؤسسسسسسسسات الماليع. يلفتت حموةة أن هذا التكريم  اء تأليددا لإدير 

 ىالرا د الذي لدبت  الشسسرلع حتى اآلن في مباةرات االسسستدامع  حيث عمإت الشسسرلع ،وال السسسنوات الماضسسيع عإى تسسسإي  المسسوء عإ

أهميع مشسريعات الشسرالع في م ال المسسئوليع اال تماعيع باعتبارها الئل ايمال لتئقي  أفمسل النتا د. يأضسافت حموةة أن الشرلع 

أمل أن قدرات الشسسباب المزسسري  يأزها تب ياالرتقاءتتطإع إلى التوسسسع في مباةرات المسسسئوليع اال تماعيع يتئديددا في م االت التدإيم 

التي تبذلها ةسسسرلع القإدع في تنميع الوعي بأهميع لالد من ممارسسسسات اسسسستدامع ايعمال يالمسسسساهمع في تنميع البنيع  تسسسساهم الم هوةات

 الم تمديع.

 

 -نهاية البيان  -

هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا، حيث تركز على  (CCAP.CA المصرية البورصة)كود  القلعة شركة

اللوجيستي، والتعدين. المزيد من المعلومات على الموقع  والدعمواألغذية، والنقل  واألسمنت،قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، 
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 البيانات التطلعية )إبراء الذمة(

إى مخا،ر ع لقإدع. يقد ينطوي هذا البيانالبيسازسات الوارةة في هسذه الو يقسع  يالتي ال تدسد حقسا   تساريخيع  تم بنا ها عإى التوقدات الئاليع  يالتقديرات يعراء يمدتقدات ةسسسسسسسرلع ا

ذه الو يقع تشكل سايهدافس أي مدريفع يدير مدريفع  يدير مؤلدة يعوامل أخرى  يال ينبغي االعتماة عإي  بشكل مفر،. يي ب اإلةارة إلى أن بدض المدإومات الوارةة في ه

رس  سينبغيس  سيتوقعس  سيشسسسرعس  سيقدرس  سينويس  سيوا سسسلس أي سالبيازات المسسسستقبإيعس ييمكن تئديدها من خالل اسسسستخدام مزسسسطإئات تطإديع مال سربماس  سسسسسوفس  سيإتم

ل تختإف  وهريا عن تإك التي تدكسسسها ماسيدتقدس أي ما هو منفي منها أي ديرها من المزسسطإئات المشسسابهع. يلذلك ايحداف الفدإيع أي النتا د أي ايةاء الفدإي لشسسرلع القإدع قد 

 .ئتوي أةاء ةرلع القإدع عإى بدض المخا،ر يالشكوكهذه ايهداف أي البيازات المستقبإيع. يي
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