
 
 
 
 
 
 
 

QALAAHOLDINGS.COM 

 

 

News Release  

CAIRO, EGYPT: 8 October 2019 

 

1 

Qalaa Holdings’ Ghada Hammouda Named in Egyptian Women 

Forum’s Inaugural Winners List   

Qalaa Holdings’ Chief Marketing and Sustainability Officer, Ghada Hammouda, was among 30 women 

celebrated during the first edition of the Egyptian Women Forum for her successful contributions to business 

and society 

 

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

is proud to announce that Ghada Hammouda, Chief Marketing and Sustainability Officer, was among an 

illustrious group of 30 women celebrated during the Egyptian Women Forum’s inaugural awards. Hammouda 

was recognized for her success in the financial and sustainability sectors and her commitment to mentoring 

Egyptian women and building a pipeline of female business leaders, thereby paving the way for Egypt’s 

economy to flourish through inclusive growth.  

“I am honored to have been recognized for this prestigious award that celebrates the success of Egyptian women 

from all walks of life, professionals from every industry, and leaders that are shaping Egypt’s economic growth,” 

said Hammouda. “I am also grateful to have been counted among such an exceptional group of women who 

have not only excelled in their respective fields but are also advocates for gender equality in the workforce and 

are thus driving forward Egypt’s sustainable future.”  

The forum, which was held on Saturday September 28th at the Semiramis Intercontinental Hotel in the presence 

of over 500 business leaders, seeks to serve as a platform to promote the empowerment of Egyptian women as 

they become leaders not only in the workplace, but in the communities in which they live. The forum also 

featured five panel sessions led by women from a variety of professional backgrounds to showcase their success 

stories.  

Hammouda participated in an opening panel entitled “Women Empowerment: Opportunities and Challenges” 

where she spoke about empowering women, removing barriers to participation in the labor market and creating 

an environment in which they can thrive and unleash their full potential to pursue successful careers and 

contribute to the economic prosperity of their families and their country. “Enabling women to pursue healthy 
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and productive lives and to have equal representation in all fields is key to achieving sustainable economic 

growth and fulfilling Egypt’s 2030 Vision,” added Hammouda. 

 “Egyptian women have made significant strides in recent years in all fields, public and private, coming to 

positions of leadership and playing key roles in Egypt’s economy. However, we still have a long way to go,” 

added Hammouda. “Today, women represent nearly half of the country’s college graduates yet only 23% of 

women participate in the labor force and very few reach the upper echelons of the corporate world. I’m pleased 

to be part of a company that recognized early on the importance and value of having women hold seats on 

boards and occupy senior positions.”  

Quoting recent studies that prove the positive returns that can be achieved when women are given greater 

opportunities, Hammouda added, “IFC research has shown that improving gender parity by 25% would increase 

global GDP by $5.3 trillion dollars. Additionally, a 2018 report on the impact of women serving on boards in 

Egypt has proven that organizations with gender-diverse boards outperform those with all-male boards across 

all indicators of capital structure and solvency.”  

As part of Hammouda’s commitment to empowering Egyptian women and the instrumental role Qalaa Holdings 

seeks to play in transforming the Egyptian workplace for women, Hammouda will also participate in a panel 

discussion on ‘Public Relations and Sustainable Development’ at Misr University for Science & Technology’s 

College of Media and Mass Communications, which will be held on October 9th. The panel aims  to shed light 

on the role of private institutions in addressing the UN’s 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 

promoting the sustainable development of  Egypt’s economy. 

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 SDGs within the Egyptian business community 

and Africa. In 2016, Hammouda was chosen among Egypt’s 50 Most Influential Women and has played an 

active role in bolstering gender equality through her ardent work in Egypt’s sustainable development space.  

— 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, Mining, and Printing & Packaging. To learn more, please visit 

qalaaholdings.com. 

 

 

 

 

 

 

 

For more information, please contact: 

 

Ms. Ghada Hammouda 

Chief Marketing and 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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نمدذج ندجح  03المرأة المصررة  ةرر  ادةة ممدةة ي  ةرته  افيتتدمة  مم   منتدى

 تمعة راألنشط  المج رافستدام  م  السةدات المسدهمدت ي  قطدع األعمدل

 

عن  –وهي شرك  رائدة في استثصارات الطاق  والبني  األساسي   –( CCAP.CAأعلنت اليوم شررك  القلة  ككو  البورة  الصررة  

بجائزة الدورة اتفتتاوي  لصنتدى الصرأة الصررررة  نررصن   شرررك الالرئيس التنفيذي للتسرروةو واتسررتدا   بفوز األسررتا ة دا ة وصو ة  

نصو ًجا  ن السررريدات الناج.ات. وتك تمرةك وصو ة عن إسررراا اتاا البارزة في  جاتت الاد ات الصالي  واتسرررتدا    01قائص  أفضررر  

 وبالتالي  النسررائي  اتا يقالجي  جدةد  ن  إعدا  على  ع الةص  للنسرراا الصررررةات الالزم توجيهال توفيروالتزا اا بالةص  التطوعي و

 نصو الشا  .في فتح آفاق جدةدة تز هار اتقترا  الوطني وت.قيو ال صساهص ال

وفي هذا السرررررياق  أعربت دا ة وصو ة عن اعتزازها بتلا ا شرررررا ة التي تمرم نصو ل الصرأة الصرررررررة  الناج.  في  اتل  الصيا ةن 

الالتي ةشرررملن قاطرة النصو اتقتررررا ي في  ررررر. وعبرت عن ا تناناا تختيارها نرررصن هذس الناب  النسرررائي  التي  وقائدات األعصال

في  عك  با ئ الصسراواة وتةا ل الفر  بين الجنسرين وتةزةز  سرتقب  اتستدا    وسراهصتوققت أعلى  سرتوةات التصيز في  جاتتاا 

 في  رر.

سرربتصبر في اوتفالي  وضرررها  98ةوم السرربت الصوافو  انتركونتيننتالوقد انطلقت الدورة اتفتتاوي  ألعصال الصنتدى بفندق سررصيرا يس 

الصرأة الصرررررة   ن ت.قيو الرةا ة على الصسرررتوةين الصاني والصجتصةي. رائدة أعصال. وةةد الصنتدى  نرررر  لتصمين  011ناب  تضرررك 

وتضرصن برنا   الصنتدى خصس ولقات نقاشي  تك خاللاا استةرا  نصا ل نجا  ناب   تنوع   ن ةاوبات المفااة والتصيز في  اتل  

  جاتت.

 .دثتت    ويثتصمين الصرأة: الفر  والت.دةاتوشرراركت وصو ة في الجلسرر  اتفتتاوي  ألعصال الصنتدى والتي انةقدت ت.ت عنوان  

 على اتاتسررراهك في تةزةز قدر ناسرررب  بيئ   توفير ع رفع ال.واجز أ ام  شررراركتاا في سررروق الةص  وة لصرأا تصمين هصي أعن خاللاا 

ت.قيو بالتوازي  ع  هدافااألى إوالوةرررررول  عصال اتل  األتوظي   ااراتاا وإ مانياتاا. وأنرررررافت أن تصمين الصرأة  ن  صارسررررر  

 9101 رؤة   ررهداف أالتنصي  اتقترا ة  الصستدا   وت.قيو  تةزةزفي  اسيساهص  الصساواة بين الرج  والصرأة في جصيع الصجاتت

ت.قيو إنجازات كبيرة في جصيع الصجاتت الةا   والااةرررر    وقالت وصو ة أن الصرأة الصررررررة  نج.ت خالل السررررنوات األخيرة في

وتصمنت  ن اعتالا أعلى الصناةرررل القيا ة  والصسررراهص  بشرررم   ل.وظ في تةزةز النصو اتقتررررا  الصررررري  إت أن الطرةو ت ةزال 

اةل القيا ة   على الردك  ن فقط  ن سوق الةص  ونسب  نئيل   ناا تر  إلى الصن %90أ ا اا طوةال  ويث تصث  الصرأة الصررة  

 تقرةبًا  ن خرةجي الجا ةات سنوةًا. %01أن الصرأة الصررة  تشم  

عند إتاو  فر  الةص  أ ا اا     التي أثبتت  ا ةصمن أن ت.ققه الصرأة في سررروق الةص وأشرررارت وصو ة إلى الدراسرررات الةلصي  ال.دةث

ويث أجرت  ؤسرررسررر  التصوة  الدولي  أب.اثًا توةرررلت  ن خاللاا إلى أن ت.سرررين فر  التمافؤ بين الجنسرررين في سررروق الةص  بنسرررب  
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وول  ور الصرأة في  جالس  9108تقرةر ةررررا ر عام  ترةليون  وتر. كصا أثبت 0.0سرررريثصر عن زةا ة النات  الص.لي بصقدار  90%

إ ارات الشررررررركرات في  رررررررر  أن  جرالس ا  ارات الصت لف   ن الرجال والنسرررررراا أظارت تفوقًا في األ اا  قارن ً بتلا التي ةت ل  

 ةرقدفي ت ةرائدال ة  ث  شرك  القلعن اعتزازها بموناا جزًاا  ن كيان  ؤسسي عرةو  كصا أعربت وصو ة أعضاؤها  ن الرجال فقط.

 .ةلياتقلدها الصناةل الو ت شارك  الصرأة في  جالس إ ارات الشركاأهصي  

وانطالقًا  ن جاو ها الصتواةل  لتةزةز وتصمين الصرأة  والدور الفةال الذي تلةبه شرك  القلة  في تايئ  سوق الةص  الصرري لرالح 

ملي  صسرررتدا     و لا بأكتوبر بةنوان  الةالقات الةا   والتنصي  ال 2الصرأة  سرررتشرررارة وصو ة في ولق  نقاشررري  ةوم األربةاا الصوافو 

. وتادف ال.لق  النقاشري  إلى تسليط الضوا على  ور الصؤسسات الااة  والةالقات الةا   ا عالم بجا ة   ررر للةلوم والتمنولوجيا

 للتنصي  الصستدا   و فع عجل  التنصي  اتقترا ة  الوطني . 01في  عك ت.قيو أهداف األ ك الصت.دة الـ

في  ةص جدةر بالذكر أن وصو ة  تةد أود أبرز النشرررطاا الصاتصين بقضررراةا الصرأة في  ررررر  فضرررالً عن كوناا  ن أنشرررط الصاتصين بال

( في  جتصع SDGأهداف األ ك الصت.دة للتنصي  الصسرررتدا   ك دعاة للصشرررارك  في ت.قيو جال التنصي  الصسرررتدا    كصا كانت أود أبرز ال

  فضرررالً عن الدور سررريدة ت ثيًرا في  ررررر 01نرررصن قائص  أكثر وصو ة  اختيار 9102عام  قد شرررادو عصال الصررررري وا فرةقي.األ

 ن خالل عصلاا الدؤوب لدعك وتةزةز التنصي  الصستدا   في  رر.الفةال الذي لةبته  

 –نااة  البيان  –

( هي شرك  رائدة في استثصارات الطاق  والبني  األساسي  بصرر وأفرةقيا  ويث CCAP.CAككو  البورةر  الصرررة   شررة  اللعع 

تركز على قطاعات اسرررتراتيجي  تتضرررصن الطاق   واألسرررصنت  واألدذة   والنق  والدعك اللوجيسرررتي  والتةدةن. الصزةد  ن الصةلو ات 
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 البةدندت التطععة  )إبراء الذم (

البيرانرات الوار ة في هرذس الوثيقر   والتي ت تةد وقائو تارةاي   تك بنائاا على التوقةات ال.الي   والتقدةرات وآراا و ةتقدات شرررررررك  

القلةر . وقرد ةنطوي هرذا البيران على  اراطر  ةروفر  ودير  ةروفر   ودير  ؤكدة وعوا   أخرى  وت ةنبمي اتعتصا  عليه بشررررررم  

لى أن بةض الصةلو ات الوار ة في هذس الوثيق  تشرم   األهداف  أو  البيانات الصستقبلي   وةصمن ت.دةدها  ن  فرط. وةجل ا شرارة إ

خالل اسررتادام  رررطل.ات تطلةي   ث   ربصا    سرروف    ةلتصس    ةنبمي    ةتوقع    ةشرررر    ةقدر    ةنوي    ةواةرر   أو 

ت الصشررابا . وكذلا األوداا الفةلي  أو النتائ  أو األ اا الفةلي لشرررك  القلة  قد  ةةتقد  أو  ا هو  نفي  ناا أو ديرها  ن الصرررطل.ا

تاتل  جوهرةرا عن تلرا التي تةمسرررررراا  ث  هذس األهداف أو البيانات الصسررررررتقبلي . وة.توي أ اا شرررررررك  القلة  على بةض الصااطر 

 .والشموة
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