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Qalaa Holdings Becomes a Member of the Egyptian Junior 

Business Association’s Integrity Network Initiative (INI); 

Pledges to Support INI in its Mission to Advance Integrity and 

Counter Corruption in Egypt  

 
Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director, Hisham El-Khazindar delivers a keynote address on the 

important role of the private sector in advancing integrity and countering corruption at Integrity Network 

Initiative (INI) signing event where Qalaa became a new supporting member 

 

 

 
  

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

officially joined the Integrity Network Initiative (INI) at a signing ceremony on June 15th attended by Minister 

of Trade and Industry, Tarek Kabil. Established in 2012 by the Egyptian Junior Business Association (EJB), 

the INI seeks to engage Egypt’s leading companies and SME’s in a collective effort to fight corruption and 

create an efficient and enabling business environment.  

 

A pioneer in sustainable and ethical business practices, Qalaa Holdings views private sector leadership as 

crucial to affecting positive social change and economic development in Egypt. The firm believes that high-

quality governance is a fundamental enabler of superior corporate performance and that the components of 

effective governance can help reduce risk, identify internal and external threats, and assist in capturing 

profitable business opportunities. 

 

Commenting on the company’s decision to join the INI, Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director, 

Hisham El-Khazindar said, “the principles of fairness, openness and transparency are things that we take very 

seriously as a company. Over the past years we began a process that has seen us strengthen our governance 
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function to support sustainable growth, enhance risk management, and maximize efficiency at Qalaa Holdings 

and across all our subsidiary companies. This approach to governance has progressively regulated a wide 

range of practices ranging from risk assessment frameworks to anti-fraud and financial reporting policies. We 

look forward to exchanging ideas, experiences and lessons learned with fellow members of the INI Network.” 

 

Qalaa Holdings was an early mover in applying international standards in compliance. As early as 2014 the 

firm hired a head of internal audit to oversee the adoption of global best practices including an internal audit 

charter and an anti-fraud policy to strengthen the firm’s ability to create and maximize shareholder value.  

 

“Corruption is a major obstacle to sustainable development, and the business community must realize that it 

has a role to play in supporting integrity and combating corruption in order to create a clean and attractive 

business environment,” said Qusay Salama, Executive Director of the Integrity Network Initiative. 

 

Commenting on the important role of the private sector in affecting social and economic reform in the 

country, Ghada Hammouda, Qalaa’s Chief Marketing Officer said, “Qalaa has sought to lead the way in 

advancing integrity by pioneering sustainable business practices, becoming a founding member of the Egypt 

chapter of the UN Global Compact and working diligently to promote the UN Sustainable Development Goals 

(SDG’s).”  

 

Reflecting on the impact that Qalaa can have as a supporting member of the INI, Hammouda went on to say 

that “Joining the INI presents an excellent opportunity for Qalaa Holdings to share our experiences creating 

and enacting ethical business practices with Egypt’s most promising small and medium enterprises. We 

recognize the detrimental impact of corruption on all companies operating in Egypt, but it is particularly 

threatening to new and small businesses. Qalaa Holdings is committed to creating a business environment in 

which everyone can thrive. We believe that fighting corruption is an underlying enabler to achieving the 

Sustainable Development Goals. The company hopes that its participation in the INI will be a meaningful step 

towards promoting more inclusive economic growth for Egypt.”   

 

—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. 

 

For more information, please contact: 

 

Ms. Ghada Hammouda 

Chief Marketing & 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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وتتعهد بالمساهمة في  (INI)شركة القلعة تنضم لمبادرة النزاهة في األعمال 

دعم أهداف المبادرة عبر ترسيخ معايير وقيم النزاهة ومكافحة الفساد في 

  مصر
 

القطاع الخاص الذي تلعبه مؤسسات دور الهمية أحول يبعث برسالة  هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة
وانضمام شركة القلعة كعضو داعم جديد  (INI)النزاهة مبادرة توقيع ميثاق  خالل احتفاليةالفساد مكافحة وتعزيز معايير النزاهة  يف

 بالمبادرة
 

 

وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصرر  –( CCAP.CAأعلنت اليوم شركة القلعة )كود البورصة المصرية 

(، وهي مبادرة عمل جمراعي يقودهرا ممتمرع األعمرال فري مصرر وتهرد  INIعن انضمامها لمبادرة النزاهة في األعمال ) –وأفريقيا 

في ممتمع األعمال. وقد انضمت شركة القلعة رسميًا إلى مبادرة النزاهرة فري األعمرال خرالل احتفاليرة إلى تنمية الوعي بمزايا النزاهة 

يونيرو المراري بحضرور نخبرة مرن ممثلري ممتمرع األعمرال وكبرار  15توقيع ميثاق المبادرة التي انعقردت مسراي يروم الخمريس الموافر  

 ر التمارة والصناعة.المسئولين الحكوميين ومن بينهم المهندس طارق قابيل وزي

. وتتضرمن أهردا  المبرادرة تشرميع العمرل 2012( عرام EJBوقد تأسست مبادرة النزاهة بواسطة الممعية المصرية لشباب األعمال )

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرن  المماعي والتعاون المشترك بين كبرى المؤسسات والشركات الرائدة على الساحة المصرية

بنراي القردرات لتمكرين الشرركات ومعرايير مكافحرة الفسراد وتروفير بررامد التردري  واسرتحدا   ا للممارسات السليمةداخليً التأسيس أجل 

 والتوصيات المتف  عليها. من تطبي  المعاييراألعضاي 

 االسرتدامةمعرايير تبنري  ويمثل انضمام شركة القلعرة إلرى مبرادرة النزاهرة فري األعمرال امتردادًا مباشرًرا لمسريرتها الحافلرة وريادتهرا فري

سرلوكيات شرر  المهنرة فري إطرار إيمانهرا لنزاهرة المؤسسرية واألمانرة وممارسرات ااسرتحدا  وتطبير   تشميع ممتمرع األعمرال علرىو

لمؤسسات القطاع الخاص في إحدا  النقلة اإليمابيرة المنشرودة علرى المسرتوى االقتصرادي واالجتمراعي. ويعكرس  لرك بالدور الحيوي 

بصورة مستدامة من خالل تحمريم المخراطر وسررعة  هااألساس الداعم لنمو أعمال والحوكمة الرشيدة هتبني معايير بأن ركة عقيدة الش

 مع تسهيل رصد الفرص االستثمارية المذابة.التعامل مع أية تهديدات سواي داخلية أو خارجية 
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قريم العدالرة أن  الشريك المؤسس والعضو المنتردب لشرركة القلعرة، هشام الخازندارفي تعليقه على االنضمام لمبادرة النزاهة، أوضح و

واالنفتاح والشفافية تمثل المبادئ الرئيسرية التري يقروم عليهرا نمرو ا أعمرال القلعرة، مشريًرا إلرى أن الشرركة أطلقرت النزاهة المؤسسية و

دعرم خطرا النمرو المسرتدام الحوكمرة مرن أجرل  حملة متكاملة لتعزيز اإلطار المؤسسي للشركة وتحرديث نارامخالل السنوات الماضية 

وخرالل تلرك  وجميرع اسرتثماراتها التابعرة.على مستوى شركة القلعة تعايم مستويات الكفاية فضالً عن معايير إدارة المخاطر تحديث و

قييم وإدارة المخاطر شركة، بما في  لك آليات تالممموعة واسعة من ممارسات الفترة، نمح ناام الحوكمة عبر هذا المنهد في تغطية 

المشراركة فري توصريات وأعمرال وأضرا  الخازنردار أن الشرركة تتطلرع إلرى  وسياسات مكافحة االحتيال ونام إعداد التقرارير الماليرة.

الشررركات مررع والرردروس المسررتفادة منهررا السررابقة عبررر تبررادل الرررهى ووجهررات الناررر وتسررليا الضرروي علررى التمررارب  مبرادرة النزاهررة

 .بادرةبالم أعضاي

واالمتثرال علرى السراحة  المعرايير الدوليرة للحوكمرةجدير بالذكر أن شركة القلعة تأتي في طليعة الشركات التري برادرت بتبنري وتطبير  

باسررتحدا  منصرر  رئرريس إدارة المراجعررة الداخليررة لمشرررا  علررى ممموعررة مررن  2014المصرررية، حيررث قامررت الشررركة فرري مطلررع 

ضرروابا المراجعررة والرقابررة الالزمررة لتعارريم المررردود و التحقرر  مررن صررحة السياسررات واإلجرررايات األهرردا  المحوريررة بمررا فرري  لررك

االستثماري للمسراهمين وتطبير  أفضرل المعرايير الدوليرة فري أنامرة الشرركة علرى نطراق واسرع، ابترداًي مرن ميثراق المراجعرة الداخليرة 

 وتحديد الفموات التي يستوج  على اإلدارة سرعة تماوزها.وسياسات مكافحة االحتيال وصوالً إلى آليات تقييم المخاطر 

عائقًرا رئيسريًا للتنميرة المسرتدامة، وعلرى ممتمرع يشركل الفسراد أن شربح  ،ومن جانبه أكد قصي سالمة المردير التنفيرذي لمبرادرة النزاهرة

 توفير بيئة أعمال نايفة وجا بة لالستثمار.األعمال أن يدرك أن له دوًرا يلعبه في دعم النزاهة، والعمل على مكافحة الفساد من أجل 

إحدا  النقلة المنشرودة علرى المسرتوى االقتصرادي واالجتمراعي، وفي تعليقها على أهمية الدور الحيوي لمؤسسات القطاع الخاص في 

اهرة مرع اسرتحدا  ، أن الشركة بادرت بتحديث وتطوير معرايير النزبشركة القلعةواالتصاالت رئيس قطاع التسوي  قالت غادة حمودة 

كعضو مؤسس بالشربكة المصررية لمبرادرة االتفراق العرالمي ممموعة متكاملة من ممارسات االستدامة في األعمال في إطار انضمامها 

 .(SDGلمنامة األمم المتحدة )خطة التنمية المستدامة وسعيها الدائم إلى تلبية أهدا   (UNGC) لألمم المتحدة

األهدا  التري تقروم عليهرا مبرادرة النزاهرة بعرد اكتسرابها عضروية المبرادرة، قالرت حمرودة أن عضروية  عن دور شركة القلعة في دعمو

باقي األعضاي وكذلك المساهمة الفعالة في تحرديث ممارسرات ومعرايير مع والتمارب لتبادل الخبرات متفردة تيح فرصة القلعة سو  ت

. وأضرافت حمرودة أن المتوسطة التي تمتلك مقومات نمو واعدة فري مصررالصغيرة والسلوكيات المهنية لدعم الشركات والمشروعات 

قناعتهرا الراسرخة برأن محاربرة الفسراد يشركل الركيرزة و لرك مرن منطلر  األعمال في مصر مناخ المساهمة في تعزيز شركة ملتزمة بال

واختتمرت حمرودة أن الشرركة  .2030مة لسرنة خطرة التنميرة المسرتداضمن األمم المتحدة التي اعتمدتها  17األساسية لتلبية األهدا  الـ

تهيئة المنراخ المناسر  لتحقير  النمرو االقتصرادي المسرتدام والمطررد، والرذي تتطلع إلى جني ثمار مشاركتها بمبادرة النزاهة من خالل 

 .يشمل ويوفر الفرص للمميع

 —نهاية البيان—

 

ذكيةة يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خالل أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلك الهواتف ال

 qalaaholdings.com/newsroomعبر زيارة هذا الرابط: 

 

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

قطاعرررات اسرررتراتيمية تتضرررمن الطاقرررة، واألسرررمنت، واألغذيرررة، والنقرررل والررردعم اللوجيسرررتي، والتعررردين. المزيرررد مرررن المعلومرررات علرررى الموقرررع 

  qalaaholdings.comاإلليكتروني: 

 

http://www.citadelcapital.com/
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 البيانات التطلعية )إبراء الذمة(

لقلعرة. وقرد ينطروي هرذا البيران علرى مخراطر البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائ  تاريخية، تم بنائها علرى التوقعرات الحاليرة، والتقرديرات وآراي ومعتقردات شرركة ا

خرى، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط. ويم  اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "األهدا " أو معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أ

صرل" أو ر"، "ينروي"، "يوا"البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل اسرتخدام مصرطلحات تطلعيرة مثرل "ربمرا"، "سرو "، "يلرتمس"، "ينبغري"، "يتوقرع"، "يشررع"، "يقرد

تختلر  جوهريرا عرن تلرك التري تعكسرها مثرل "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحدا  الفعلية أو النتائد أو األداي الفعلي لشركة القلعة قد 

  .هذه األهدا  أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداي شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك
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