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Qalaa Holdings Honoured Among Egypt’s Top 100 

Companies of 2016; Two of it’s Senior Executives 

Among Top 50 Women  
 
Qalaa Holdings was named as one of the top 100 companies in Egypt, a testament to their continued 

market leadership and the resilence of their business model amid challenging economic conditions; 

Pakinam Kafafi, CEO of Qalaa’s subsidiary TAQA Arabia, and Ghada Hammouda, Qalaa’s Chief 

Marketing Officer, were also on the list of Egypt’s 50 most influential women 

 

 

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

infrastructure, has recently been chosen as one of Egypt’s top 100 companies listed on the Egyptian 

Exchange (EGX). Pakinam Kafafi, CEO of TAQA Arabia, Qalaa’s energy sector subsidiary, and 

Ghada Hammouda, Qalaa’s Chief Marketing Officer, were also named among Egypt’s 50 most 

influential women of 2016.   

At the award ceremony held under the patronage of H.E. Sherif Ismail, the Prime Minister of Egypt, 

Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director, Hisham El-Khazindar said, “We are honoured 

to be recognised today among the top 100 Egyptian companies but I am even more honoured that 

two of the 50 women recognised today are Qalaa Holdings’ senior executives Pakinam Kafafi and 

Ghada Hammouda, both of whom serve as role models to women and men alike.” 
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Kafafi and Hammouda were part of an illustrious list of leading Egyptian women who are active in 

diverse sectors of the economy such as banking, industry, energy, marketing, real estate, 

telecommunications, entrepreneurship and public service.  

H.E. Dalia Khorshid, Minister of Investment and H.E. Ambassador Moushira Khattab, former 

Minister of Family and Population and former Head of the National Council for Women were also 

among the women hounoured at the high-profile ceremony that was attended by leading government 

officials including H.E. Mohamed Al Assar, Minister of Military Production, H.E. Tarek Kabil, 

Minister of Trade and Industry, H.E Ghada Waley, Minister of Social Solidarity, and H.E. 

Ambassador Nabila Makram Ebeid, Minister of Immigration and Egyptian Expatriates Affairs, along 

with leading members of the Egyptian business community and the diplomatic corps. 

“I am truly honored by this award, which further strengthens my sense of duty and responsibility vis-

à-vis other aspiring women with careers, and towards our country” said Kafafi. Kafafi’s successful 

professional career has been diverse; prior to assuming the role of CEO of TAQA Arabia she held 

positions including Vice-President of Investment Banking at EFG-Hermes and Investment Director 

at a leading national gas company. 

“Egyptian women in business have made great progress over the years. I’m extremely proud to be 

chosen as a role model showing that women can balance and succeed, and to be part of a company 

that recognizes the importance and value of having women hold seats on boards and occupy senior 

positions,” said Hammouda. “Egypt still ranks 132nd in the Global Gender Gap ratings and 118th out 

of 187 in the UNDP’s Gender Equality Index. Improving our rankings will require collaboration and 

commitment to create an enabling legal, educational, social and cultural framework that will ensure 

the full and effective participation of women and equal opportunities for leadership at all levels 

without jeopardizing the position of women as family caretakers and various other roles,” she added.  

Hammouda is an active champion of women’s issues in Egypt. She has also worked tirelessly in the 

field of sustainable development and has been a vocal advocate for the United Nation’s Sustainable 

Development Goals (SDG’s) within the Egyptian business community and Africa.   

—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. 

 

 

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 
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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. 

 

For more information, please contact: 

 

Ms. Ghada Hammouda 

Chief Marketing 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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قائمة أكثر و، 2016شركة في مصر خالل عام  100اختيار القلعة ضمن أكبر 

 القلعةبي تشمل اثنين من كبار التنفيذين مصراالقتصاد التأثيًرا في  يدةس 50

 ن وذج بع الاسممتا او ودب ي وق ردها على على السمما ة ال  ممرية رياددها لشممررة في ر ممر دًري  ا  100اختيار القلعة ضمم أ بربر 

ورأ بي هم باري ام رفافي الرئيس الت فيذي لشممررة  دًثيرا في ر ممر ي ةسمم 50برثر ودكريم  واجهة دا يات ال شممه  اتقت ممادي  ل ناجح

 بشررة القلعةغادة   ودة رئيس قطاع التسويق طاقة عربية التابعة للقلعة و

 

وهي شررة رائ ة في استث ارات الطاقة والب ية األساسية ب  ر  –( CCAP.CAشررة القلعة )رود البورصة ال  رية بعل ت اليوم 

رع اختيار باري ام رفافي الرئيس  ،2016شمممررة بداف  في البورصمممة ال  مممرية خ ل عام  100عأ اختيارها ضممم أ بقو   –وبفريقيا 

 50ائ ة برثر ض أ ق ،بشررة القلعةرئيس قطاع التسويق غادة   ودة و ،التابعة للقلعة في قطاع الطاقة ،الت فيذي لشررة طاقة عربية

ا في اتقت اد ال  ري خ   .2016ل عام سي ة دًثير 

وخ ل ا تفالية التكريم التي انعق ت دات رعاية السممممي  رئيس رالس الو راف ال ه  ي شممممريل إسمممم اعي ، بعرن هشممممام ال ا ن ار 

ا بن  100الشممريا ال سسممس والعلممو ال  ت ن لشممررة القلعة، عأ اعتتا ر باختيار القلعة ضمم أ بقو   شممررة في ر ممر، ويتي نا ف ر 

إذ دق م ر   ،وه ا باري ام رفافي وغادة   ودة ،ًثيرا في ر مممر دشممم   اث تيأ رأ ربار الت فيذييأ بشمممررة القلعةد ي ةسممم 50قائ ة برثر 

 للا يع رجات  وسي ات على    سواف.ر ه ا رثات  ياتذ  به 
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ا ل 50قائ ة برثر  دا ر اإلشمممارة إلى بن رفافي و  ودة دم اختياره ا ضممم أ إسمممهارات ال ربة في  ور وسمممي ة دًثيرا في ر مممر دق ير 

اع القطب ا في ذلا ، اتقت مممادية القطاعاتال هوض باتقت ممماد ال  مممري رأ خ ل ال شممماررة الفعالة في ر تلل رااتت األع ال و

 والعقارات واتد اتت وريادة األع ال والع   العام. وقطاعات الطاقة والتسويق  يوال  اع يال  رف

سي  سابقة ر ا وقع اتختيار على ر  رأ ال سكان ال سفيرة رشيرة خطان و يرة ال ولة لألسرة وال ة داليا خورشي  و يرة اتستث ار وال

ربار  ن بة رأالذي شممه  رشمماررة رأ جان  الاف  لل الس القوري لل ربة ضمم أ السممي ات اللوادي دم دكري هأ خ ل  والرئيس السممابق

طارق قابي  و ير التاارة وال ممممم اعة وغادة والي اإلنتاج الاربي و رأ بي هم اللواف را   الع مممممار و يرو ،ال سممممم وليأ الاكورييأ

 بة رأ إلى جان  ن ،و يرة التلمارأ اتجت اعي والسمفيرة نبيلة ركرم عبي  و يرة ال ولة لشم ون الهارة وشم ون ال  مرييأ بال ارج

 األع ال والهي ات ال بلوراسية في ر ر.ببر  الش  يات في رات ع 

دًثيرا فى رسسسات  ي ةس 50اختيارها ض أ بفل  بعأ سعاددها البالغة ، الت فيذ  لشررة طاقة عربيةالرئيس رفافى باري ام وبعربت 

ها تسممتك ال رسمميرد هذا البل  العظيم وهو بيلمما  دافع قوين هذا التكريم يا لها رسمم وليات على عادقها داار ب، رسر ة ب  ممر األع ال

ا بًن رشمموارها ال ه ي قب  رئاسممة شممررة طاقة عربية دلمم أ دقلي ها ر  مم  نائ  رئيس قطاع ، الع لية الطويلة فى قطاع الطاقة عل  

الترويج ودغطية اترتتان بال ا وعة ال الية هيرريس ورذلا ر  م  رئيس قطاع اتسمتث ار بد    الشمررات الرائ ة في قطاع الغا  

 الطبيعي ب  ر.

باعتبارها ب   الررو  ال سمممائية القادرة على داقيق التوا ن وال اا  التكريم والتق ير  عبرت غادة   ودة عأ ارت انها لهذارأ جهتها و

ر ا بعربت   ودة عأ اعتتا ها بكونها جتف رأ ريان رسسمممسمممي  .على ال سمممتوييأ ال ه ي واألسمممري في رات ع األع ال ال  مممري

دقلي ها ال  اصمممممم  الت فيذية العليا بال شممممممروعات وت سممممممي ا عريق ورائ  في دث يأ رشمممممماررة ال ربة في راالس إدارات الشممممممررات 

ال في را على رر السممممم يأاتسمممممتث ارية ال  تلفة، رلممممميفة بن هذا التكريم هو ث رة التق م ال ل وي الذي ب ر ده ال ربة ال  مممممرية 

 . األع ال

دولة  187رأ بيأ  118في رسشر الفاوة العال ية بيأ الا سيأ، وال ردبة  132وبشارت   ودة إلى بن ر ر ت دتال في ال ردبة 

، رليفة بنه ي بغي بذل ال تي  رأ الاه  ناو دلافر والتتام برنارج األرم ال تا ة اإلن ائيفي رسشر ال ساواة بيأ الا سيأ التابع ل

لل ربة الة ال شاررة الكارلة والفعال  رة لل ان الثقافية قانونية والتعلي ية واتجت اعية والبي ة ج يع األطراف في سبي  دوفير ال

ا في دعارض رع القيام ب ورهالقيادية على ج يع ال ستويات دون في   ول ال ربة على ال  اص  دكافس الفرص فل  عأ داقيق 

 ".عال يةجان  رهارها األخر ، وهو را سيساهم في داسيأ دردي  ر ر في هذر الت  يفات اللى إرعاية األسرة 

ة الت  ي، فلمممم  عأ رونها رأ بنشممممي ال هت يأ بالع   في راال ر ممممر ية فبقلممممايا ال رب   ببر  ال شممممطاف ال هت يأ ب  ودة ودع  

 .اإلفريقيو يرات ع اتع ال ال  رفي ( SDGلت  ية ال ست ارة )األرم ال تا ة له اف ب   ببر  ال  افعيأ عأ ب ترانر ا ال ست ارة 

 —نهاية البيان—

هي شررة رائ ة في استث ارات الطاقة والب ية األساسية ب  ر وبفريقيا،  يث دررت على ( CCAP.CAرود البورصة ال  رية ) شركة القلعة

ع يأ ل عم اللوجيسممممممتي، والت ق  وا قة، واألسمممممم  ت، واألغذية، وال  طا ال تي  رأ ال علورات على ال وقع . قطاعات اسممممممترادياية دتلمممممم أ ال

  qalaaholdings.com: اإلليكتروني

 

 (إبراء الذمة)البيانات التطلعية 

ر اطر ى وق  ي طوي هذا البيان عل. لقلعةالبيانات الواردة في هذر الوثيقة، والتي ت دع   قائق داري ية، دم ب ائها على التوقعات الاالية، والتق يرات وآراف ورعتق ات شمممممممررة ا

بو  "األه اف"ويا  اإلشارة إلى بن بعض ال علورات الواردة في هذر الوثيقة دشك  . رعروفة وغير رعروفة، وغير رسر ة وعوار  بخر ، وت ي بغي اتعت اد عليه بشك  رفرط

بو " واصممم ي"، "ي وي"، "يق ر"، "يشمممرع"، "يتوقع"، "ي بغي"، "يلت س"، "سممموف"، "رب ا"وي كأ دا ي ها رأ خ ل اسمممت  ام ر مممطلاات دطلعية رث  " البيانات ال سمممتقبلية"

ورذلا األ  او الفعلية بو ال تائج بو األداف الفعلي لشمممررة القلعة ق  د تلل جوهريا عأ دلا التي دعكسمممها رث  . بو را هو ر في ر ها بو غيرها رأ ال  مممطلاات ال شمممابهة" يعتق "

 .بداف شررة القلعة على بعض ال  اطر والشكوكوياتوي . هذر األه اف بو البيانات ال ستقبلية
 

http://www.citadelcapital.com/
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 لالستعالم والتواصل

 غادة حمودة / السيدة 

 رئيس قطاع التسويق 

 (Qalaa Holdings)شركة القلعة 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ :هاتف

 4448-791 22 20+ :فاكس

  0002-662 106 20+ :محمول 

Twitter: @qalaaholdings 


