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Qalaa Announces Joining 177 early Corporate Movers from 36 

Countries in the “Business Ambition for 1.5°C” Campaign for 

Climate Action - SDG#13 

 
On the sidelines of Davos 2020 “Stakeholders For a Cohesive and Sustainable World” and in 

continuation of its pioneering sustainability practices, Qalaa Holdings is pledging to set climate 

targets that align with limiting global temperature rise to 1.5°C above pre-industrial levels 

  

 

 

 

On the sidelines of Davos 2020, Qalaa Holdings is proud to announce that it has signed a pledge that 

will see the company commit to 1.5°C science-based emissions reduction targets aligned with a net-

zero future in response to the latest climate science recommendation to limit the worst impacts of 

climate change. Qalaa became one of 177 pioneering early adopters of the campaign to address 

climate change in a more urgent and quantifiable manner.  

“Qalaa Holdings has already adopted a multifaceted strategy throughout our operations that has 

sustainability, innovation and value creation at its core. Since inception 15 years ago, we have strived 

to ensure that our investments and practices are responsible across economic, environmental, and 

social parameters,” said Qalaa Chairman and Founder Ahmed Heikal. “Now I think we are ready to 

take things to the next level and thus I am extremely proud to be among the first companies 

worldwide to take part in this ambitious corporate initiative that promotes collective action towards 

achieving sustainable emissions targets.” 

The campaign was originally announced in Madrid, Spain at the 25th annual United Nations Climate 

Change Conference COP 25 and in a joint press release from the United Nations Global Compact, 

the Science Based Targets initiative (SBTi) and the We Mean Business coalition. Link to UN 

Climate Change News: https://unfccc.int/news/at-cop-25-corporate-climate-movement-grows-as-

new-companies-announce-plans-to-align-with-a-15degc 

 

“We believe that businesses have a vital role to play in helping limit the effects of global warming 

and building the net-zero carbon economy of the future. We are very proud of the fact that our 

investments in solar, biofuels, recycling, river transportation, and environmentally-friendly building 

materials are already making a positive impact. As signatories of the 1.5°C Pledge we will be able to 

measure, quantify and accordingly reduce our greenhouse gas emissions at a pace and scale that is 

necessary to limit global warming,” said Heikal.   

“The scale of the climate crisis is more visible than ever and the need for climate action becomes 

more pressing with each passing day. By signing this important pledge, we are underscoring our 

accountability, responsibility and leadership towards carbon neutrality and achieving a more 

https://unfccc.int/news/at-cop-25-corporate-climate-movement-grows-as-new-companies-announce-plans-to-align-with-a-15degc
https://unfccc.int/news/at-cop-25-corporate-climate-movement-grows-as-new-companies-announce-plans-to-align-with-a-15degc
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sustainable future for generations to come,” said Hisham El-Khazindar, Co-Founder and Managing 

Director at Qalaa Holdings. “It is a continuation of a responsible ESG program that has always made 

us the investor of choice for DFIs, multilateral development banks and export credit agencies looking 

for opportunities in African megaprojects. As we build businesses in addition to looking for financial 

returns commensurate with risks, we are always looking to make a positive and measurable impact 

on the communities and environments in which we operate. Large corporations should follow suit 

and step up to their role as major stakeholders in our common future, collaborate to achieve the 1.5 

campaign goals, and convert their investment portfolios to net-zero emissions by 2050.”   

As part of its focus and commitment to responsible investing and sustainability, Qalaa is the first 

Egyptian company to appoint a Chief Sustainability Officer, Ms Ghada Hammouda, and the first to 

establish a Sustainability Committee at the corporate board level as it continually works to ensure 

responsible health, safety, labor, governance and environmental practices across its subsidiaries.  

“A confluence of changes, disrupters and paradigm shifts in policy, public perception and the 

environment have created a new climate for business. We are at an inflection point in the history of 

capitalism as we know it. As we enter what is termed the “decisive decade”, we need to redefine the 

role of businesses in society, establish a clear purpose that goes beyond financial returns to include 

the 3 P’s “Profit”, “People”, “Planet” and deliver on shared prosperity that respects the planet and the 

environment and takes the interests of all stakeholders into account,” said Ghada Hammouda, Chief 

Sustainability and Marketing Officer at Qalaa Holdings. “The 1.5°C climate pledge is in line with the 

company’s triple bottom line strategy that aims to promote long-term economic, social and 

environmental development and supports the achievement of Egypt’s Vision 2030 and the UN 

Sustainable Development Goals (SDGs), including SDG#13 Climate Action, where Qalaa has been 

leading by example.”   

Like all signatories to the 1.5°C pledge, Qalaa will be asked to set verifiable science-based targets 

through the Science Based Targets initiative (SBTi), which independently assesses corporate 

emissions reduction targets against scientific best practice. Companies that align their business 

strategies with climate science are best-placed to thrive as the global economy transitions to a net-

zero future by 2050. 

Qalaa Holdings has contributed to achieving sustainable growth by investing in strategic sectors such 

as energy, waste-to-energy circular solutions, energy-efficient river transportation, infrastructure, and 

industrial facilities equipped with the latest environmentally responsible technologies. 

To date, Qalaa has founded and developed more than 50 companies and created well over 40,000 

jobs. In terms of impact on the planet and environment, Qalaa has worked tirelessly to balance and 

reduce its carbon footprint, which includes making investments in affordable and clean energy 

solutions (SDG #7) — one of its primary operational objectives.  Among Qalaa’s investments in 

affordable and clean energy are the Egyptian Refining Company (ERC), a USD c.4.4 billion refinery 

in Greater Cairo which will seek to eliminate 186,000 tons of Egypt’s Sulphur dioxide emissions; 

Nile Logistics, a transportation, port management and logistics platform that utilizes environmentally 

friendly river barges as an alternative to trucking, and TAQA Arabia, Egypt’s leading private sector 
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energy distribution company with investments in the world’s largest solar park in Benban Aswan, 

which is expected to eliminate c.78 thousand tons of emission annually. 

—Ends— 

 

To join the movement and take action, visit: https://www.unglobalcompact.org/take-

action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition 

 
 

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

Qalaa Holdings builds responsible and sustainable businesses that add value to the economies and societies in 

which it does business. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in industries 

including Energy, Cement, Agrifoods, Transportation & Logistics, Mining and Printing & Packaging. To learn 

more, please visit qalaaholdings.com  

 

 

 For more information, please contact: 

Ms. Ghada Hammouda 

Chief Sustainability & Marketing Officer 

Qalaa Holdings 

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

Tel: +20 2 2791-4439  

Fax: +20 22 791-4448 

Mobile: +20 106 662-0002 

Twitter: @qalaaholdings 

https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition
https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition
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حملة "طموح الشركات  في دولة 36شركة من  177ضمن أول تعلن مشاركتها القلعة 

  مشكلة التغير المناخي لمواجهة "درجة مئوية 1.5 بمقدارلخفض حرارة الكوكب 

 
ا 2020االقتصاااااي العالمي فااف   على هامش فعاليات المنتدى  ف المنعقد تحت شاااعار فشااار اج مع لم  عالس متماتااا" ومساااتدااف واتاااتمرار 

 خطط مباارة االتفاق العالمي لالمس المتحدةم   لهداف مناخي  تت ائس  ضااا بشااار   القلع  تتع د  لدورها الرائد في تعزيز ممارتاااات االتاااتدام  
 . يالصناع العصرمست يات ما قب   ععارم  مئ ي   1.5 ب اق خفض ارم  الحرارة العالمي  لللتنمي  المستدام   13وال دف 

 

 

 

وهي شر   رائدة في اتتثمارات الطاق  والبني  األتاتي  بمصر  –( CCAP.CAلعلنت الي ا شر   القلع  )  ا الب رص  المصري  

عع ت قيع ا تع د ا عالمي ا لحماي  المناخ  تعم  بم مبه الشاااااار   على تحقيف لهداف خفض ارم  الحرارة العالمي  ب اق   –ولفريقيا 

ارم  مئ ي  وبما يت ائس م  األهداف الرامي  إلى خلف مسااتقب  خا م مع االعبعاتات البرب عي . وييتي ت قي  القلع  اتاات اب  أل د   1.5

ا بين القلع   اعت في ةليع  مع ع  إلى الحد الت صاااايات العلمي  التي تد شاااار    177التداعيات الساااالبي  لةاهرة التاير المناخي  علم 

 تبنت الحمل  ال ااف  إلى التصدي للتاير المناخي بشب  عام  وبيتل ب يمبع قيا  عتائ ه. 

اعتزازه بب ن القلع  في ةليع  عع ل مد هيب  مؤتااااااس ورئيس م لس إاارة شاااااار   القلع    الد ت ر وفي هذا السااااااياق  لعرب

المؤتااااااسااااااات العالمي  التي تبنت تل" المباارة الطم     والتي ت دف إلى تر يز ال   ا على تحقيف االتااااااتدام  وخفض االعبعاتات 

ا إلى لن الشر   لصبحت ل ثر اتتعداا ا لتحقيف المزيد مع اإلع ازات على صعيد االتتدام . ا  هيب  قو البرب عي      العالس  مشير 

عمليات ا  في ممي االبتبار وتعةيس القيم  تعتمد على امج ممارتاااات االتاااتدام  و بعاااأل الشااار   قامت بتبني اتاااتراتي ي  متعداةإن 

ا عشااار خمسااا  القلع  منذ عشااايت ا قب  تاااعت   يثالتشاااايلي    ا لمراوا  فاالتاااتثمار المسااائ  فإلى تطبيف مف  ا عام   ابي اإلي هعةر 

 الملم   على االقتصاا والبيئ  والم تمعات المحيط  بيعما  الشر  .

 العاصاام  فياععقد  الذي 25 الـاااااااماج خال  فعاليات مؤتمر األمس المتحدة     التاير المناخي في عسااخته  الحمل  عع اإلعالنن ل بالذ ر وال دير

ا مدريد  اإلتباعي  ف  SBTIف العلسمباارة األهداف المستندة إلى و المتحدة  لألمس العالمي االتفاق مباارة عع صاار مشترك صحفي بيان في وليض 

https://unfccc.int/news/at-م ق  لخبار األمس المتحدة     التاير المناخي:  رابط ف.We Mean Business coalitionف وتحالف

-a-with-align-to-plans-announce-companies-new-as-grows-movement-climate-corporate-25-cop

c15deg 

تلعبه الشاااار ات في الحد مع  تار اال تبا  الحراري  والمساااااهم  في بناج مسااااتقب  يمبع لن إلى الدور الحي ي الذي ولشااااار هيب  

عع اعتزاز القلع  بالمراوا اإلي ابي الذي  ققته اتااتثمارات ا في م ا  الطاق  هيب  مع االعبعاتات البرب عي . ولعرب  اقتصااااي خا م 

ق ا المشااتف مع المخلفات الزراعي   وإعااة تدوير المخلفات  وت فير خدمات النق  الن ري  وتصااني  م اا البناج الشاامسااي  وإعتاو ال 

الصااااديق  للبيئ . ول د لن القلع  تااااتق ا بم مع الت قي  على التع د العالمي بقيا  وتقدير   س إعتام ا مع الاازات المساااابب  لةاهرة 

 ى خفض ا بالمقدار والسرع  الالزمتيع للحد مع  تارها الضارة.  اال تبا  الحراري  ومع تس العم  عل

شر   القلع  لوضحومع ماعبه   شري" المؤتس والعض  المنتدب ل سلبي  النامم  عع التاير   هشاا الخازعدار ال لن   س التداعيات ال

االمناخي  شار تحسيع المناخ علىلعم  ا يفرض  تمي األمر الذي  ،مع لي وقت مضى لصبحت ل ثر وض      إلى لن ت قي  القلع. ول

ترتاايم مبااا المساااجل  والمساائ لي  والقيااة بالشاار    لم ام   ظاهرة التاير المناخي يعبس مدى التزاا ال اا على هذا التع د العالمي

 اا ايمث  امتدإلى لن التع د ولفت ألميا  القاام . لخلف مساااتقب  مساااتداا للمسااااهم  في  تاااعي امع لم  ال صااا   إلى الحياا المناخي  

https://unfccc.int/news/at-cop-25-corporate-climate-movement-grows-as-new-companies-announce-plans-to-align-with-a-15degc
https://unfccc.int/news/at-cop-25-corporate-climate-movement-grows-as-new-companies-announce-plans-to-align-with-a-15degc
https://unfccc.int/news/at-cop-25-corporate-climate-movement-grows-as-new-companies-announce-plans-to-align-with-a-15degc
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المسااتثمر المفضاا   إلى ا لالتااتراتي ي  التي تبنت ا القلع  ب دف تعزيز المعايير البيئي  واالمتماعي  والح  م   والتي لتمرت عع تح ل

نمي  متعداة لتللمؤتاااساااات الرا ب  في االتاااتثمار بي بر المشاااروعات في قارة لفريقيا  ومع بين ا مؤتاااساااات التم ي  التنم ي  وبن ك ا

 . األةراف  وو االت ائتمان الصاارات

  بالت ازي م  اتخذتالتي  المخاةر بقدر يضااااهي عائداتتحقف  إقام  االتاااتثمارات التي لن القلع  تحرص علىالخازعدار ولضااااف 

ا إلى  ذو لنم  والمؤتااااسااااات برى الشاااار ات تبني  ضاااارورةتحقيف مراوا إي ابي ملم   على الم تمعات المحيط  والبيئ   مشااااير 

تحقيف لهداف  مل  خفض ارم   رارة الب  ع وصاايا   مسااتقب  مشااترك  مع لم   والتعاون االتااتثمار المساائ   على  رار القلع 

 . 2050بحل   عاا  %100بنسب   اخفض االعبعاتات الدفيئ  النامم  عع اتتثمارات   إلى ماعع العم  على ارم  مئ ي  1.5بمقدار 

 لصاابحت القلع  لو  شاار   مصااري  تسااتحد  منصااع  واالتااتثمار المساائ   ام ا بتبني ممارتااات التنمي  المسااتدام وفي إةار التز

لس اإلاارة  م تتب  تتدام  لال ن  لو  شر   تق ا بتيتيس ل.  ما تعد القلع  والذي تشاله السيدة  ااة  م اة  االتتدام رئيس قطاع 

 م  والعم الصااح  والسااال  ل  فيئمساا بتطبيف ممارتاااتمساائ لي  التي د مع ضاامان التزاا القلع  وشاار ات ا التابع   الل ن   يث تت لى

 .والبيئ  والح  م  العاا 

لتحديات االعديد مع التايرات و قد ش د العالس لن  وفي تياق متص   ل دت  ااة  م اة رئيس قطاع التس يف واالتتدام  بشر   القلع 

  يشااابتخال  السااان ات األخيرة  ومن ا التايرات التي ةرلت على الساااياتااا  وال عي العاا والبيئ  والتي لات إلى التح الت الببرى و

ت الدور الذي تلعبه الشاار اإعااة تعريف ول دت  م اة على لن القضااي  الملح  التي ت امه العالس ا ن تتمث  في . لألعما  مناخ مديد

م  بداي  ما يساامى فالعقد الحاتااسف مع القرن   مع تاريخ ا بمنحنى مديدوذل" في وقت تمر فيه الرلتاامالي   ت الم تمعاالن  ض بفي 

اها يتخطهدف ال ير ز فقط على تحقيف العائدات المااي  ب   اي  وم تم  األعما  على ضااارورة تبني  توشاااداالحااي والعشاااريع. 

ي ابي على االقتصااااا والبيئ  والم تمعات المحيط  لو ما يطلف عليه مف  ا االتاااتثمار اإلمراوا المنفع  المشاااتر   وال ليشااام  تحقيف

ي  على الت ق ولضاااافت  م اة لن .الى المساااتثمريع باإلضااااف المعني   الم تم  والبيئ   الذي يحقف مصاااالح ممي  األةراف المسااائ  

شي ا م   صااي  واالمتماعي  والبيئي   تعزيزلالقلع   اي تتبناهتتتراتي ي  الاالالحمل  ييتي تما باإلضاف  مدى الط ي   ال علىالتنمي  االقت

الشر ات التي تبنت  باعتبارها مع لولى 17لهداف األمس المتحدة للتنمي  المستدام  الـاا    و ذل"ف2030فرؤي  مصر  اعس وتحقيف إلى

 .المناخيالعم  ب الخاص 13الـ   دفالعمال ا والتي تتضمع لفي ممارتات  تل" األهداف

بصيا   لهداف علمي  يمبع التحقف مع عتائ  ا  وذل" مع خال  مباارة  تلتزا شر   القلع  على  رار الشر ات الم قع  في الحمل  و

التي تق ا بإمراج تقييس مساتق  لألهداف التي وضاعت ا الشار ات لخفض االعبعاتات البرب عي  وف  SBTIف لعلسااألهداف المساتندة إلى 

ا بين التقديرات تؤ د لن الشااار ات التي تبنت تل" األهداف   م  لفضااا  الممارتاااات العلمي  المتبع  في هذا الصااادا تطابق اومدى  علم 

 .2050تتب ن في وض  لفض  عند التح   إلى مستقب  خا م مع االعبعاتات البرب عي  بحل   عاا 

ا في تيتاايس وتط ير ل 15وقد ع حت القلع  منذ عشاايت ا قب      يث فرصاا  عم للف  40شاار   وت فير ما يرب  على  50 ثر مع عام 

في    ئلمسااالقتصااي  واالمتماعي  والبيئي   عع ةريف االتتثمار  ةصعدفي تحقيف النم  المستداا على مختلف األ تاهمت الشر  

   والنق وتح لي ا إلى مصااااار للطاق  إاارة المخلفات ل     ومث  الطاق م م ع  متن ع  مع القطاعات ذات األهمي  االتاااتراتي ي  

ني  المنشاااات الصاااناعي  ومرافف الب  إلى ماعع ت ظيف ل د  ال تاااائ  التبن ل مي  في إقام  المتميزة ببفاجة اتااات الك ال ق ا الن ري

  .التحتي 

   النةيف االتتثمار في  ل   الطاقعبر مدير بالذ ر لن شر   القلع  تحرص على مراعاة ال اعع البيئي وخفض االعبعاتات البرب عي  

شر   المصري  للتبرير  لبرزها   ومع مع لهداف األمس المتحدة للتنمي  المستدام ( 7ذات األتعار المعق ل  )ال دف الـااااااا  مشروع ال

المشروع تيساهس مليار اوالر تقريب ا في منطق  القاهرة الببرى   يث  4.4وه  معم  تبرير متط ر لعشيته الشر   بتبلف  اتتثماري  

للف ةع مع  از تاعي ل سيد الببريت إلى ال  اج.  ما تق ا القلع  مع خال  شر ت ا التابع  فعاي  ل ميستيبسف  186من  اعبعاتات في 

المتخصااصاا  في لعشااط  النق  وإاارة الم اعر الن ري  وتقديس خدمات الدعس الل ميسااتي  بتشاااي  بارمات النق  الن ري  التي تتميز عع 

يا نات النق  البري بب ع ا صااديق  للبيئ شاا  شاار   ةاق  عربي  التي تعد ل بر شاار   تابع  للقطاع الخاص . ومع بيع اتااتثمارات ا ليضاا 
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لت ليد ع مشروبمصر   ما لع ا وا دة مع لبرز المستثمريع في م م  بنبان للطاق  الشمسي  بيت ان  وه  ل بر  الاازفي م ا  ت زي  

شمسي  في العالس الب رباج مع الطاق  ساهس في من  مع الم   يث ال  مع  از تاعي ل سيد البرب ن للف ةع 78  الي اعبعا  ت ق  لن ي

 تن ي ا. 

 —ع اي  البيان—

 

 https://www.unglobalcompact.org/take-ي:اإللبتروع م ق اليرمى زيارة حمل  اللالعضماا إلى 

 ambition-2019/business-summit-action-action/events/climate 
 

بني ت تر ز علىو( هي شر   رائدة في اتتثمارات الطاق  والبني  األتاتي  بمصر ولفريقيا  CCAP.CA)  ا الب رص  المصري   القلعة شركة

والذي ي دف إلى تحقيف مراوا إي ابي على االقتصاااااا والبيئ  والم تمعات   عم ذو االتااااتثمار المساااائ   والمسااااتداا في ممي  شاااار ات ا التابع 

 النق و واأل ذي   واألتاامنت تااتراتي ي  تتضاامع الطاق   اال  ع  مع القطاعات ذات األهمي تق ا الشاار   باالتااتثمار في م م . المحيط  بيعمال ا

 qalaaholdings.com  :اإللبتروعي الم ق  على المعل مات مع المزيد. والتاليف والطباع  والتعديع  الل ميستي  والدعس

 

 
 

  

 

 

 

 

 والتواصللالستعالم 

 غادة حمودة / السيدة 

 التسويق االستدامة و رئيس قطاع 

 (Qalaa Holdings)شركة القلعة 

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ :هاتف

 4448-791 22 20+ :فاكس

  0002-662 106 20+ :محمول 
 qalaaholdings@: تويتر

https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition
https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition
http://www.qalaaholdings.com/

