
 
 
 
 
 
 
 

QALAAHOLDINGS.COM 

 

 

 News Release  

CAIRO, EGYPT: 4 July 2019 

 

1 

Qalaa Holdings CMO Participates in Regional Workshop Held 

on Business and Labor Mobility  

 
Qalaa Holdings’ Chief Marketing and Sustainability Officer, Ghada Hammouda engages in panel on 

challenges facing the region such as labor mobility, the brain drain, skills gaps and ways in which to 

bridge the divide by setting up new frameworks and working to create a better match between the 

supply and demand of skills  

 

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

infrastructure, participated in the Global Forum on Migration and Development (GFMD) Business 

Regional Workshop in Tunisia addressing business and labor mobility issues . 

The two-day event held on 2-3 July 2019 strives to create and strengthen a three-way dialogue 

between the public and private sectors and academia by bringing together North African business 

leaders and public figures from Algeria, Egypt, Morocco and Tunisia to share perspectives, best 

practices and lessons learned through their own experiences.  

On day one of the conference Qalaa’s Chief Marketing and Sustainability Officer Ghada Hammouda, 

presented Qalaa Holding’s experience and assessment of the region’s migration policy especially 

where it concerns skills mobility and educational reform. 

“The private sector must work closely with policy makers to ensure that one of our greatest assets, an 

overwhelmingly young population, can be turned into a ‘youth dividend’ rather than a ‘youth 

liability.’ The only way to correct the current scenario which is characterized by high rates of youth 

unemployment as well as skills and gender gaps, is to address educational inequalities and create an 

enabling environment for young people to achieve their full potential,” said Hammouda.  

She went on to note that, “Qalaa Holdings has always believed that the private sector has an 

important role to play in reversing the Global Talent Competitiveness Index through educational 

reform for both public and private education and providing access to quality education. As such we 

have been championing and integrating the UN Sustainable Development Goals into both our 

investment thesis and our sustainability programs including SDG 4 Quality Education, SDG 5 

Gender Equality and SDG 8 Decent Work and Economic Growth.” 

Hammouda outlined some of Qalaa’s major initiatives in the education and human capital 

development sphere such as the Qalaa Holdings Financial Services Center (QHFSC) which offers 

students a chance to gain practical skills in securities trading and asset allocation, and the Qalaa 

Holdings Scholarship Foundation (QHSF), the largest private sector scholarship foundation in Egypt, 

which has thus far awarded a total of 195 scholarships for students to pursue graduate studies abroad 

at some of the world’s most prestigious universities on the condition that they return and work in 

Egypt upon the completion of their degrees. 

http://ccap.ca/
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“Across our subsidiaries, we encourage our management teams to add value to their employees’ 

experience by offering training programs and on-the-job learning opportunities. At the the Egyptian 

Refining Company (ERC), TAQA Arabia, ASEC Holding, and Tawazon, local employees learn from 

specialists and engineers onsite. For example, workers hired to build ERC, our US$ 4.4 bn pubic-

private partnership, have gained skills and experience working alongside experts from 16 different 

nationalities including US, Korea, Japan.  

“This cross border skills exchange helps to transfer knowledge and fill in knowledge gaps that will 

help thousands of Egyptian workers to access new opportunities and work on similar projects in the 

future,” said Hammouda. “Today the majority of senior management at our subsidiaries is Egyptian. 

Foreign experts generally come in on limited contracts and then handover to local teams.” 

The panel also discussed the brain drain how it should not be looked at as only a negative as there 

needs to be more opportunity for youth to access global markets for training and exposure. 

“Remittances from Egyptian expats have been traditionally important to our economy so we do need 

to give young people more mobility and flexibility while also offering them right opportunities to 

return and put their newfound skills to good use in their countries of origin,” said Hammounda.  

By investing time, resources and attention to multiple education and human capital development 

programs throughout the years (many of which are ongoing), Qalaa Holdings has been able to play a 

pioneering role in providing Egyptians with the tools needed to transform society. Thus far Qalaa has 

counted over 30,000 beneficiaries from various education and vocational training programs. 

Over the past 14 years, Qalaa has created nearly 40,000 job opportunities and developed more than 

50 companies across various industries that have positively impacted the lives of local communities. 

Its investments have ranged from natural gas distribution, electricity distribution, solar power, and 

waste management solutions to financing for small- and medium-sized businesses. 

The regional workshop of GFMD was organized by the International Organisation of Employers 

(IOE), which strives to improve the dialogue between businesses and governments on migration 

related issues. 

—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. 

 

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 
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“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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 بيان إخباري

 9102يوليو  4القاهرة في 

في الرشوور لم   ت ووار  غادة حمودة رئيس قطاع التسووو و الاتدووت اشر ة ووقلر ال   ر

 الحقلر ال مالر األلمال  قضا احول  إق يمير
 

حمودة، رئيس قطاع التسووويو الاتدووت اشر ب وورلر القارر ف ووارة في شاسوور  قاتووير حول التق ياا المتراقر بالاجرة التي فواشاا  غادة
 السوووب ال ا تقال الرمالر شن ال الل الناشير إلى ال الل المتق شرالمتسوووببر في  الماارير الالفجوةالمنطقر، بما في ذلك قضوووايا حرلر الرمالر 

ادوووتق اط ر ار  م  ش ي ة الالرم   اى فقسوووين التوافو بين المااراا المررالمووور الالمطاوبر بسوووو   شث  لفجوةافاك الالزشر لسووو  
 الرم 

 

 

الهي ترلر رائ ة في ادتثماراا الطاقر الالبنير األدادير بمصر  –( CCAP.CAر انت اليوم ترلر القارر )لود البورصر المصرير 

الرتوووور إقايمير خاصوووور بقطاع األ مال يننماا المنت ي الرالمي لااجرة الالتنمير في فو س، الالتي ف الر في  ن ش ووووارلتاا  –الرفريقيا 

 بين القكوشاا الالقطاع الخاص. التراالنالدب  فرزيز ر ر  الحرلر الرمالرشقاالرها حول قضايا األ مال 

الالخاص الالايئاا  الرام ينالقوار بين القطا  يزفرزإلى  9102يوليو  3ال 9 اى ش ار يوشي فمت  فراليافاا التي  الرم  الرتر الفا ف

الجزائر الشصوووور الالمورو الفو س، تدووووتررا  ب وووومال رفريقيا شث    بر الجمع بين ربرز قياداا شجتمع األ مال الم  ي، الترايمير

 . شن الاقع خبرافامال رالس المستفادة الرفض  الممارداا الرؤاهم 

رلر برر  فجربر ال  ، رلر القاررب رئيس قطاع التسويو الاتدت اشر ،غادة حمودةيام ق الرتور الرم التوا  اليوم األالل شن فرالياا 

 الإصالح المننوشر الترايمير. بقرلر الرمالر لاسياداا المتراقر بالاجرة في المنطقر، التديما فاك الخاصرالفقييماا 

 الذي يمثاونال ووباو  إفادةحمودة  اى موورالرة فضووافر الجاود بين القطاع الخاص الالقكوشاا لضوومان غادة الفي هذا السوويا  رل ا 

ة إلى ش يرً  الليس  بئًا  اى لاه  القكوشاا، اتقتصاداا التي فقنى باا المنطقر، الفقوياام إلى شصو ر لنمو الرهم المواردرح  رلبر 

رففاع شر تا اره الطريو الوحي  لاتواب  اى التق ياا الراهنر ال اى رردوووووواا رهمير الترليز  اى فوفير فرص الترايم لاجميع با تبا

 الافساع فجوة المااراا ال  م المساالاة بين الجنسين. البطالر بين ال باو

 ؤترمفقسين فصنيف اتقتصاداا بالقطاع الخاص في  بأهمير ال الر الذي ياربهالرموافت حمودة رن تورلر القارر ل ياا قنا ر رادخر 

شن خالل فنفيذ البراشج الراشير إلى إصووالح شننوشر الترايم بالم ارس القكوشير الالخاصوور شع إفاحر الفوفير  المواهب الرالمير سوويرفناف

فرص الترايم  الير الجودة. اللفتت رن هذه القنا ر هي شا دفع ال رلر إلى فبني الدشج ره اف األشم المتق ة لاتنمير المست اشر في  موذج 

ايم الا ف الرابع المتراو بتقسين شودة التراري، اللذلك براشج الشماردواا التنمير المسوت اشر التي فتبناها، الي وم  ذلك  مااا اتدوتثم

 الالا ف الخاشس الخاص بالمساالاة بين الجنسين الالا ف الثاشن الخاص بتوفير الرم  الالئو الالنمو اتقتصادي.

الشن  ر، ريالب تقسوين شودة الترايم الفطوير الطاقاال ر اقتاالمبادراا التي ربرز االشن شا ب آخر قاشت حمودة بتسواي  الضووع  اى 

شرلز القارر لاخ شاا المالير بالجاشرر األشريكير بالقاهرة، الالذي يوفر لاطابر فرصوووور الت ريب الالتسووووواو الخبراا في شجاتا بيناا 

رلبر بر اشج لامنح ال رادوووير  التي فر نح ال رادوووير شؤدوووسووور القارر لامف االل األالرا  المالير الفخصووويأل األصوووول، باإموووافر إلى 

با ف فزالي  ال وووووباو الراغبين في ادوووووتكمال  درادوووووير شنقر 021ق شت حتى اآلن  حيثالم  وشر شن القطاع الخاص في شصووووور، 

المؤدوووسووور ف وووتر   اى المسوووتفي ين الترا  بالرودة لارم  في   اًما بأنشسووويرفام الرامير بفرص ال رادووور بأ ر  الجاشراا الرالمير، 

 بر  ادتكمال درادتام. شصر

الفابرت حمودة رن تووووورلر القارر ف وووووجع إداراا شميع ال ووووورلاا التابرر  اى فرنيم القيمر لامومفين  بر فزالي هم ببراشج الت ريب 

تي  اقر  ربير الفوازن الشجمو ر ردووويك القابضووور بت ريب الترايمير الالمانير، حيث فقوم لٍ  شن ال ووورلر المصووورير لاتكرير التووورل

شومفياا شن خالل إترالام بالرم  شع الخبراع شن المان دين الالمتخصصين بمواقع ش رال افام المختافر. اللفتت حمودة إلى ال رلر 

ين الرام الالخاص، حيث  جح شايار دالتر بال ووورالر بين القطا  4.4المصووورير لاتكرير التي فقوم با  ووواع ش ووورالع بتكافر ادوووتثمارير 

داللر الشناا الوتياا  01الراشاين المقايين بموقع الم ووووورالع في الترام الالتسووووواو المااراا شن رلفأ الخبراع بمجال اإ  ووووواعاا شن 

راا االمتق ة األشريكير اللوريا الاليابان،  اًما بأن فبادل المااراا الالخبراا دوووواهم ب ووووك  لبير في زيادة دوووو  فجوة المرارف الالما

ل ي الراشاين، فضوووووالً  ن فمكينام شن اتدوووووتفادة شن فرص الرم  الممااار بم ووووورال اا رخري في المسوووووتقب . الرموووووافت رن رغاب 
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 9102يوليو  4القاهرة في 

المناصووووب اإدارير الرايا بمختاف ال وووورلاا التابرر ي وووووااا شصووووريين، فيما يتم فريين الخبراع األشا ب برقود  م  شؤقتر لقين  ق  

 الالراشاين المقايين. الخبرة الالمررفر لامومفين 

لما فطرقت الجاسووور النقاتوووير إلى قضوووير ا تقال الرمالر شن ال الل الناشير إلى ال الل المتق شر، الالتي ت يجب ا تبارها ش وووكار رال رشًرا 

ة ددووابيًا، حيث ر ه شن الضوورالري دووفر ال ووباو تقتناص فرص الت ريب الالترام باألدوووا  الرالمير. ال اى هذه الخافير رالمووقت حمو

رن األشوال التي يتم فقويااا شن قب  المصووريين المقيمين بالخارج فمث  رح  الرواش  ال ا مر لالقتصوواد المصووري، اللذلك يجب فمكين 

ال ووباو شن السووفر تلتسوواو الخبراا الالمااراا بالخارج شع فزالي هم بالفرص السووايمر لتوميف إشكا افام الشاارافام المكتسووبر بر  

 الرودة إلى بالدهم.

لناو  بالمجتمع، الذلك شن ا الاألدالاا الالزشر لامسوووواهمر في في فزالي  ال ووووباو المصوووووري بالمقوشاا ارائ ً  دالًراالقارر  الق  لربت

ير  اى ش ار السونواا المام ترايمال فطوير الطاقاا الب ورير الفقسوين شودةبراشج في إ ال  شختاف خالل ادوتثمار الموارد الالوقت 

  رلف تاو حتى اآلن. 31الالتي داهمت في إفادة رلثر شن ، ()الكثير شناا شازال قائم

ترلر فرم  في شختاف  11رلف فرصر  م  الفطوير رلثر شن  41  اىفج ر اإتوارة إلى رن ترلر القارر  جقت في فوفير شا يربو 

 وورال اا تثماراا القارر بين شفسوواهم في إح اط فويير إيجابي شاموس بقياة ربناع المجتمراا المقاير، حيث فتنوع ادووالتي  القطا اا

ويرة فموي  الم ووورال اا الصوووالالمخافاا  ف اليرحاول  فوفيرفولي  الكارباع شن الطاقر ال ووومسوووير الفوزيع الواز الطبيري الالكارباع ال

 الالمتود .

التي فسرى إلى  (IOEالمننمر ال اللير ألصوقاو الرم  )شن شا ب حول قضوايا األ مال الالاجرة الق  فم فننيم الرتور الرم  اإقايمير 

 فرزيز الفقسين ر ر القوار الالتراالن بين ال رلاا الالقكوشاا حول القضايا المتراقر بالاجرة.

 – ااير البيان  –

( هي ترلر رائ ة في ادتثماراا الطاقر الالبنير األدادير بمصر الرفريقيا، حيث CCAP.CA)لود البورصور المصورير  شوقلر ال   ر

. ايف، الالطبا ر، الالتو اى قطا اا ادوووترافيجير فتضووومن الطاقر، الاألدووومنت، الاألغذير، الالنق  الال  م الاوشيسوووتي، الالتر ينفرلز 

 qalaaholdings.com  اإلكترال ي:المزي  شن المراوشاا  اى الموقع 

 

 البيانات التط  ير )إةقاء الذشر(

طوي هذا البيان لقارر. الق  ينالبيا اا الواردة في هذه الوايقر، الالتي ت فر  حقائو فاريخير، فم بنائاا  اى التوقراا القالير، الالتق يراا الآراع الشرتق اا توووووورلر ا

لى رن برض المراوشاا الواردة في  اى شخا ر شررالفر الغير شررالفر، الغير شؤل ة ال واش  رخري، الت ينبوي ات تماد  ايه ب ووووك  شفر . اليجب اإتووووارة إ

ويد، دينبهذه الوايقر ف ووووك  داأله افد رال دالبيا اا المسووووتقبايرد اليمكن فق ي ها شن خالل ادووووتخ ام شصووووطاقاا فطارير شث  دربماد، ددوووووفد، دياتمسد، 

ا الم ووووابار. اللذلك األح اط الفراير رال النتائج رال ديتوقعد، دي وووورعد، ديق رد، دينويد، ديواصوووو د رال ديرتق د رال شا هو شنفي شناا رال غيرها شن المصووووطاقا

المخا ر   اى برض األداع الفراي ل وووورلر القارر ق  فختاف شوهريا  ن فاك التي فركسوووواا شث  هذه األه اف رال البيا اا المسووووتقباير. اليقتوي رداع توووورلر القارر

 .الال كوة

 

 

 

 

  

 

 لالستعالم والتواصل

 غادة حمودة / السيدة 

 واالستدامةرئيس قطاع التسويق 

 (Qalaa Holdings)شركة القلعة 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ :هاتف

 4448-791 22 20+ :فاكس
  0002-662 106 20+ :محمول 

http://www.qalaaholdings.com/
http://www.qalaaholdings.com/
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