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Qalaa Holdings Reinforces African Cultural Connections 

Across the Continent as the Proud Sponsor of the 4
th

 Annual 

Luxor African Film Festival  

 
As a part of the company’s commitment to Africa and bettering the communities in which it does 

business Qalaa Holdings, an African leader in infrastructure and industry, is sponsoring the 4th 

annual Luxor African Film Festival, the best short film award and the STEP Program for long 

feature films  

 
“Making a positive social impact in the communities in which we invest has always been a core value at Qalaa 

Holdings. By lending our support to an event such as the Luxor African Film festival we will be helping 

develop both talent and opportunities for hundreds of young African filmmakers,” said Qalaa Holdings 

Managing Director, Karim Sadek. 

In addition to the sponsorship of the Festival, Qalaa Holdings is also sponsoring an award for the best short 

film and a special workshop (the STEP Program) for long feature films. The event, held 16-21 March in 

Egypt’s ancient capital, has attracted participants from 41 countries and will include directing and 

scriptwriting workshops headed by leading African filmmakers.  

Qalaa Holdings is also sponsoring the Teaching Thinking in Africa Workshop, as part of its commitment to 

improving education, leading by example and engaging with friends, partners and acquaintances in order to 

support the talented future leaders of Africa. 

“It is very gratifying for us when major multinational corporations recognize the importance of the arts and 

are willing to support them,” said Azza El Hosseiny, Executive Director of Luxor African Film Festival. “To 

that end, we welcome Qalaa Holdings’ sponsorship as it enables us to promote young African filmmakers and 

help them develop their careers.” 

Qalaa Holdings follows a responsible investing approach that is governed by “The Double Bottom Line,” 

meaning the company prioritizes positive social impact and human capital development as key pillars 

alongside financial performance. In essence Qalaa Holdings specializes in building businesses across key 

infrastructure and industry sectors that will help interconnect and grow the economies of the region.  

Commenting on the potential of Africa, Sadek who has led Qalaa Holdings’ expansion into Africa said, “A 

new generation of policymakers have opened the way for more private sector involvement in the economy, a 

key development which will completely remake the continent and, with it, the global economy. Having said 

that however, it is also vital that the private sector plays a role in making sure that the growth that Africa will 

experience is inclusive growth.” 

Through its African transportation unit, Rift Valley Railways, the national railway of Kenya and Uganda, 

which is helping to facilitate intraregional trade, Qalaa Holdings runs a management and skills training 

program. To date the program has helped to positively impact over 6,000 community members in Kenya with 

plans to roll out a similar program in Uganda.  
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Qalaa Holdings also runs Egypt’s largest private sector scholarship program through the Qalaa Holdings 

Scholarship Foundation, which has thus far awarded over 100 students with scholarships to pursue graduate 

studies in some of the world’s most prestigious universities on the condition that they return to Egypt after 

graduation. Scholarship recipients have studied a wide variety of disciplines including filmmaking, 

anthropology, art and human rights.   

Additional Qalaa Holdings initiatives in education and human capital development include: a partnership 

between the company’s cement unit ASEC Cement and Minya University to promote the exchange of 

scientific and technical knowledge; a collaboration between its engineering and construction unit; ASEC 

Engineering and the American University in Cairo for professional training in cement engineering and 

management; and vocational training programs carried out by the Egyptian Refining Company (ERC), Qalaa 

Holding’s under construction US$ 3.7 billion refinery in greater Cairo.  

 “We firmly believe that promoting the arts is one of the best ways to build cultural bridges and discover how 

much we have in common; one history and one destiny,” said Ghada Hammouda, CMO and Head of 

Marketing Communications at Qalaa Holdings. “We are also equally committed to the overall improvement of 

education to ensure that a new generation of leaders is equipped with the proper skillset to compete in the 

global marketplace.” Added Hammouda. 

Qalaa Holdings is an African leader in infrastructure and industry, with business units operating in 

the energy, cement, agrifoods, transportation & logistics and mining sectors. 

 

  

—Ends— 

Previous Qalaa Holdings press releases may be viewed online from your computer, tablet or mobile device 

at qalaaholdings.com/newsroom 

 

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 & Logistics, 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. 
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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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قلتبرر   للررمه لشررة القلعة ررال ةهررال اةقرر القابعررةلقلةق ررفللةيرر    لقا ة ع ررال

 أ ة ع   قلثع  يل

شارة  القععا  المجتمعاا  المييةا  باثاترمارا،ها   النهاض  بفاي الفعالا  بأفريقياا االمسااهم  المساتعام  تنميا  المبااررا  باعم  في إطار التزامهاا 

مهرجااان ا رااار الراباان لعسااينما ا فريقياا   اجااائزة ارشاا  العماا  ل فاا   ،تشاارب برماياا  اثااترمارا  الااانام  االبنياا  ا ثاثااي  فااي الرائااعة 

 التةضير  مرحع  في الةضيع الراائي   ف  القايرة  ابرنامج "ثتيب" لعم  ا 

 

أن الشرة  لعيها رنام  راثخ  بأهمي  المشارة  الفعال   –( CCAP.CAرال ةري  صارق العضض المنتعب لشرة  القعع  )ةضر البضرص  الماري  

مهرجان ا رار لعساينما ا فريقيا  ثاينعبش بشاب  بالمباررا  التنمضي  ذا  المررار المباشر معى المجتمعا  الميية  باثترمارا،ها  اأن رماي  

 مباشر معى حياة المئا  من صناع السينما ا فريقي  من خ ل االثترمار في مضاهبه  افتح آفاق جعيعة لمسير،ه  الفني .

شرة  القعع   بمشارةا   مارس الجاري ،يت رماي  21إلى  16جاء ذلك معى هامش فعاليا  مهرجان ا رار لعسينما ا فريقي  الذي ينعقع من 

. ا،تشارب اأفريقيافاي رال   إلى جانب مجمضم  من ارش العم  في مجاال  اإلخراج اةتاب  السيناريض يقعمها أبار  صاناع الساينما  41فني  من 

 في مرحع  التةضير. شرة  القعع  ةذلك برماي  جائزة ارش  العم  ل ف   القايرة اأيًضا برنامج "ثتيب" لعم  ا ف   الراائي  الةضيع  

 احاث التععيمي   بالمنظضم  االر،قاء نيض الفعال  مساهمتها إطار في بأفريقيا  التفبير ،ععي  في اليعيث المنهج ارش  برماي  القعع  شرة ةما ،قض  

 ا فريقي  المضاهب من الجعيع الجي  بمسانعة يهت  من اة  ا صعراء من االتضاص  الهعب  هذا نيض خةانا حذا معى الببرى الشرةا  من غيرها

 .المستقب  في أاطاننا رف  ثيقضر من هض الجي  هذا بأن إيمانًا الشاب  

بإثاهاما  شارة  القععا  ارمايتهاا لعمهرجاان مان أجا   امن امتزا ه مزة اليسيني المعير التنفيذي لمهرجان ا رار لعسينما ا فريقي   تاأمرب

لبا  شارة  ةبارى ،يارى معاى المسااهم  فاي إما ء ريما  الفناضن ارما   امان امتنانها ت،سعيط الضضء معى صنام  الساينما بأفريقياا  ةماا أمربا

 المضاهب ا فريقي  الشاب  افتح آفاق جعيعة لمسير،ه  الفني .

  ى ،بني نمضذج اثترماري يهعب إلاى رما  الةاراا  البشاري  االمسااهم  الفعالا  بمبااررا  التنميا  المجتمعيا ا،يرى شرة  القعع  منذ نشأ،ها مع

،قاض  الشارة  بتةاضير مشاراما  الاانام  االبنيا  ا ثاثاي  مان أجا  ،سارين ا،يارة    إذإلى جانب ،يقيق العائع االثترماري الجذاب لعمسااهمين

 قارة ا فريقي .الترابط االنمض االرتااري ببععان ال

ع ا،ابن ةري  صارق الاذي ،اضلى رياارة ،ضثاعا  شارة  القععا  بأثاضاق أفريقياا  أن هنااد جيا  جعياع مان القياارا  اإلفريقيا  التاي ،ارمن رار القةاا

معى حع ثضاء. اشعر تنمي  االرتااري   اهض ما ثينعبش في إمارة ،شبي  المنظضم  االرتااري  معى الساح  ا فريقي  االعالمي  الالخاى بمسيرة 

معى حيااة  إيجابيالعضض المنتعب لشرة  القعع  أن مؤثسا  القةاع الخاى ينبغي معيها التأةع من أن النمض االرتااري في أفريقيا يرجن بمررار 

 المضاطنين.

يا  ،جعر اإلشارة إلى أن شرة  ثبك حعيع ريفت فالي التابع  لعقعع  في رةاع النق  بأفريقيا  اصااحب  حقاضق ،شاغي  اإرارة شابب  السابك اليعيعا

 ةإراررارا  االتاعريب الفناي ببينيا اأاغنعا  ،عم  معى ،سهي  حرة  التجارة البيني  في شرق أفريقيا. ارامات الشارة  حتاى ابن بتاضفير بارامج 

 آالب مضاطن في ةينيا من اإلمعار لةرح برنامج مماث  في أاغنعا. 6ا ممال  ةرر من 

مار من خ ل مؤثسا  القععا   في الخاى القةاع من المعمضم  العراثي  المنح برامج أةبر من ااحع امن جه  أخرى ،قض  شرة  القعع  برماي 

 مان االاعةتضرا  الماجساتير ررجاا  معاى باليااضل ا ةاريميا  المسايرة اثاتبمال فاي الاراغبين مان المتمياز لشاباباالتي ،اعم  ا  لعمنح العراثي 

 100رامت المؤثس  حتاى ابن بتمضيا  أةرار مان ا .اثتبمال البعر  العراثي بشرط العضرة لععم  في مار بعع  العالي  االمعاهع الجامعا  أمرق

 .اغيرها الفنضن احقضق اإلنسانإلى السينمائي  االععض  اإلنساني    ا ف  من صنام   مني  رراثي  بالععيع من المجاال 

 ا،تضمن المباررا  التنمضيا  ا خارى التاي ،رماهاا اثاترمارا  القععا  بغار  االر،قااء بالمنظضما  التععيميا  ارما  الةاراا  البشاري  برا،ضةاضل

 البيميااء أرساا  لةا ب التعريبيا  البارامج طارح مبار ا ثاثاي  االفنيا  العمعيا  الخبارا  تباارلالتعاان بين شرة  أثيك ل ثمنت اجامع  المنياا ل

بالقااهرة  االمريبيا  بالجامع  االععمي  الهنعثي  اةذلك مباررة التعاان بين شرة  أثيك لعهنعث  ااإلرارة ارس  الخعما  الععض   ببعي  الجيضلضجياا
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في ،خااا  الايان  الفني  اهنعث  اإلنتاج ااإلرارة  باإلضاف  إلى برامج التاعريب االحترافي  لانام  ا ثمنت  من أج  ،ضفير برامج العبعضما

 معيار راالر. 3.7إنشاء أحعث معم  ،برير في القاهرة الببرى باثترمارا  رعرها  بالتزامن منالمهني التي ،ضفرها الشرة  الماري  لعتبرير 

يعاع اثايع  فعالا  لتشاييع جساضر ،شاجين الفناضن إيمانها بأن من بشرة  القعع    ااال،ااال  التسضيق رةاع غارة حمضرة رئيشمن جهتها أمربت ا

مشاترد ا،ةععاا  في ضضء ما ،تقاثمه البععان ا فريقي  مان ،ااري  التبارل الرقافي االتعرب معى أاجه الترابط االتشابه بين أبناء القارة ا فريقي  

مان أجا  ،ساعيح  التععيميا  بالمنظضما  االر،قااء نياض الفعالا المسااهم   معاى،يارى ةاذلك  القعع  شرة اأضافت حمضرة أن  .هائع  لمستقب  أفض 

 ا،مبين من المنافس  بسضق العم .شبابنا بالمعرف  الععمي  اليعير  

 الةاراا  ،تضاامن اثااترا،يجي  رةامااا  معااى ،رةيااًزا اأفريقيااا  بمااار ا ثاثااي  االبنياا  الااانام  اثااترمارا  فااي رائااعة شاارة  هااي القععاا  شاارة 

 االتععين. العضجيستي االعم  االنق  اا غذي  ااإلنشاءا  اا ثمنت

 – البيان نهاي 

 

لهذقلز  رةلهبةلقلذ  القلاوق فلو ذلكلوقلت  ةتلقلك ب و ةلأقازةلخال ل نلقلعة الشة الهنلقلع  رةلقإلخب ر القلب  ن تل نلقلك  ةالقل ج وهال ط ل ال  ك ك 

لqalaaholdings.com/newsroom :قلةق ط

 

 اثاترا،يجي  رةاماا  معاى ،رةياًزا اأفريقياا  بماار ا ثاثاي  االبنيا  الاانام  اثترمارا  في رائعة شرة  (CCAP.Cقلبورصالقل عة الل و )لقلعة الشة ا

 www.qalaaholdings.com: اإللبتراني مضرعنا  اراا. االتععين العضجيستي االعم  االنق  اا غذي  ااإلنشاءا  اا ثمنت الةار  ،تضمن

 

ل(قلذ الإ ةقء)لقلتطة  القلب  ن ت

 البياان هاذا ينةاضي اراع. القععا  شرة  امعتقعا  اآراء االتقعيرا  اليالي   التضرعا  معى بنائها ،  ،اريخي   حقائق ،عع ال االتي الضثيق   هذ  في الضاررة البيانا 

 فاي الاضاررة المععضماا  بعا  أن إلاى اإلشاارة ايجب. مفرط بشب  معيه االمتمار ينبغي اال أخرى  امضام  مؤةعة اغير معراف   اغير معراف  مخاطر معى

  "ينبغااي"  "يعااتمش"  "ثاضب"  "ربمااا" مرا  ،ةععياا  مااةعيا  اثااتخعا  خا ل ماان ،يعيااعها ايمبان" المسااتقبعي  البياناا " أا" ا هااعاب" ،شاب  الضثيقاا  هاذ 

 أا النتاائج أا الفععيا  ا حاعاث اةاذلك. المشاابه  المااةعيا  مان غيرهاا أا منهاا منفاي هاض ماا أا" يعتقاع" أا" يضاص "  "ينضي"  "يقعر"  "يشرع"  "يتضرن"

 المخااطر بعا  معاى القععا  شارة  أراء اييتاضي. المساتقبعي  البياناا  أا ا هاعاب هاذ  مرا  ،عبساها التاي ،عاك من جضهريا ،ختعف رع القعع  لشرة  الفععي ا راء

 .االشبضد

  

 

 
 لة ز مل نلقل  ةو  ت،لرق ءلقال ع  :

 

 السيعة / غارة حمضرة 

 رئيش رةاع التسضيق ااال،ااال 

 (Qalaa Holdingsشرة  القعع  )

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ ها،ف:

 4448-791 22 20+ فاةش:

  0002-662 106 20+ ميمضل:

 

Twitter: @qalaaholdings 

http://www.qalaaholdings.com/

