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Qalaa Holdings’ Yasmin Al Gharbawie Named in Financial 

News’ First ‘Women in MENA Finance’ List 

Qalaa Holdings’ General Counsel, Yasmin Al Gharbawie, was selected for inclusion in Financial News’ list of 

50 Most Influential Women in Middle East Finance. 

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

is proud to announce that Yasmin Al Gharbawie, General Counsel and QH management committee member, 

has been named on Financial News’ (FN) inaugural list of the 50 most influential women in finance and capital 

markets in the Middle East and North Africa region for her influence, leadership and strategic performance as 

a Qalaa Holdings team member and as an active participant in the MENA financial sector. 

The FN50 regional powerlist was launched in recognition of women’s increasing role in shaping the Middle 

East’s current and future financial culture. The publication’s editorial panel selected the final list, announced in 

May 2019, which includes chief executives, founders, managing partners, and counsels, among others, based 

on contributions to FN’s core areas of coverage such as investment banking, trading, exchanges and asset 

management. 

Prior to joining Qalaa as general counsel in 2015, Al Gharbawie was Heineken Egypt’s Head of Legal and 

Microsoft Egypt’s Lead for Legal and Corporate Affairs. At Qalaa she has played an important role in 

supporting investment deals, offshore operations and regulatory matters. In July 2018, she worked on Qalaa’s 

exit from real estate development portfolio company, Bonyan and she is heavily involved in Qalaa’s investment 

in the US$ 4.3 billion Egyptian Refining Company (ERC), one of Africa’s largest project finance deals.     

“It has always been our belief that proper support of women in the workplace is a key factor in driving economic 

growth and prosperity, presently and in the future. We have identified the challenges; now is the time to support 

female leaders and entrepreneurs, so that more women are encouraged to push barriers and become global 

leaders in their fields,” says Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal. 

Qalaa Holdings fosters an innovative, highly inclusive work environment that promotes women empowerment. 

The investment firm’s female leaders are continuously being recognized as influencers within their sectors 

locally and globally. 

“It is an honor being named alongside women whom I consider powerhouses of the financial industry. Women 

in finance have been increasingly making an impact and I am proud to say that I belong to a firm where female 

leaders are being recognized, supported and encouraged,” says Al Gharbawie.  

The Financial News ‘Women in MENA Finance’ list also included one of Egypt’s most distinguished  lawyers 

and finance sector veteran Ms. Mona Zulficar with a career spanning more than 40 years, and Ms. Lubna Olayan, 

a trailblazer for Saudi women in the finance industry, who has led Olayan Financing Company since 1986 as 

its chief executive.  

As part of the international publishing group Barron’s (formerly the Dow Jones Media Group), Financial 

News is affiliated with leading publications such as the Wall Street Journal and is acclaimed for its coverage 

of the global finance industry.  
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—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 “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 Qalaa Holdings 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& 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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سيدة  50ضمن قائمة "أكثر  القلعةشركة لالعام القانوني ياسمين الغرباوي المستشار 

عن  اطولى للمرةالشررررأل اطوسرررل وفرررما" أفريقيا" ال رررا رة في  بالقطاع الماليتأثيًرا 

  يننشا" نيوزامجلة ف
 

ا في القعا   50أل ثر  نيوز فاينن مما ضممنا ئاةنا لةةا العام ل ممر ا القةعا  القانوني اختيار ياسممنيا البربا ي النشممت ممار سممي ة ثيرير 
 داخل ال ر ا  ثيريرها إئةيني اها القيادي رالنالي بال رق األ سط عرفان ا ب  

 

 البنيا األسمماسمميا العائا  هي شممر ا راة ة في اسممتثنارا   –( CCAP.CAشممر ا القةعا و ود الت ا   في البور مما الن ممريا  يشممر

بال ر ا ضنا أ   ئاةنا ثع ها اإلدارة لةنا العام  عضو  القانونيعا اختيار ياسنيا البربا ي النشت ار اإلعالن  –بن ر  أفريقيا 

ا ل  رها القيادي  ثيريرها  50أل ثر  نيوز فاينن مما لةةا  ا في القعا  النالي بننعقا ال ممرق األ سممط  شممنا  أفريقياا ثق ير  سممي ة ثيرير 

 . عةى ال عي  اإلئةينيضنا فريق القةعاا فضال  عا إسهالاثها الةوهريا بالقعا  النالي  الحيوي أداةها 

ا بال  ر النتداي  الذي  50لقاةنا أ ثر  نيوز فاينن ممما الذ ر أن إطالق لةةا ج ير ب ا في القعا  النالي بالننعقا ييثي إئرار  سمممي ة ثيرير 

  اها في الوئت الحاضر  النشتقبل.  ئ  استقر  الهيئا التحريريا لةنةةا عةى القاةنا  ي  يثضعةع به النرأة في رسم رقافا لاليا 

ا ثم اإلعالن عنها في لايو الناضيا  ضنت سي ا  ي بةا لنا ب  النهاةياا التي ئياديا  ثنفيذيا بكبرى ال ر ا   النؤسشا  ثق ير 

  إدارة األ و .  أسواق ال رفالت ا    بنوك االستثنار  لا بينها  النةةاإلسهالاثها في النةاال  الرةيشيا التي ثبعيها 

ا شبةت البربا ي لن ب ل ير ال ؤ ن القانونيا ب ر ا 2015العام عام  القانونيئبل انضنالها ل ر ا القةعا في لن ب النشت ار  

ا لحوري ا عةى لايكر سوفتهاينكا ل ر  لن ب ل ير ال ؤ ن القانونيا ب ر ا  .  خال  لشيرثها في القةعاا لعبت البربا ي د ر 

.  في لة ر ا التنظينياالنشاهنا في ثعوير األطر تي ثنفذها ال ر ا داخل  خارج ل ر إضافا إلى  عي  دعم  فقا  االستثنار ال

ضنا فريق النحوري ا شار ت البربا ي في عنةيا ثخارج القةعا لا شر ا بنيان لةتعوير العقاريا فضال  عا د رها 2018يوليو 

ا لةيار د الر ألريكي ثقريب ا 4.3لةقةعا بتكةفا اسمممتثناريا ئ رها  ل مممر   ال مممر ا الن مممريا لةتكرير التابعاالسمممتثنار النشمممئو  عا 

  الذي يُع  أح  أ بر ل ر عا  التنويل في القارة األفريقيا.

يع  لا عنل في سوق العا ئناعته الراسخا أن دعم النرأة أحن  هيكل لؤسس  رةيس لةةس إدارة شر ا القةعا  في هذا الشياق عبر 

توفير ال عم لقادة لأهم لحا ر ثحفيد الننو االئت ممممادي  ثعديد فرز االزدهار في الحاضممممر  النشممممتقبل.  أشممممار أن الوئت ئ  حان 

لكانا عالنيا راة ة في  ثير لا النةاال ا خا ا  ؤ ر اد األعنا  لا الشي ا   شبيل لرفع الحواجد التي ثعترض طريقها نحو ثبو

 لا ئبل عاةق ا ألام ثق لها.  بع  ر   التح يا  التي لثةت

اختيارها ضمممنا ئاةنا ثذخر بنخبا سمممي ا  ال مممناعا الناليا في الننعقاا ل ممميرة إلى ها بلا جانبهاا عبر  البربا ي عا بالغ التنان

عريق اثشمما  ثيرير النرأة في ئعا  النا  بال ممرق األ سممط  شممنا  أفريقيا.  نا عبر  عا اعتدازها  ونها جدن لا  يان اسممتثناري 

 يوفر  ل سبل ال عم  التحفيد  العرفان لةقيادا  النشاةيا العالةا ضنا  فوفه. 

 ر ا القةعا نشاةيا بالا  ةقيادلأثاح  هو لا  ارأة ثنكيا الناالبتكار  ال نو  أساسها ئيم ثرسيخ بيئا عنل بيهنيا  القةعا اشر ؤلا ث 

 حةيا  ال  ليا.لتخ  ا  عةى الشاحتيا النفي شتى النةاال   اررة لا أبرز ال خ يا  النؤا لكانا راة ة باعتبارهحتال  ا

ا الشممي ة لنى ق  الفقارا  هي  اح ة لا أشممهر  أهم ال ممخ مميا  عةى الشمماحا الناليا  النحالاة بن ممر  التي   ضممنت القاةنا أيضمم 

اا باإلضمممممافا إلى الشمممممي ة لبنى العةيا 40ثحظى بخبرة ثربو عا  ا يحتذى به عال  ن الرةيس التنفيذي لنةنوعا العةيان  التي ثُع  ننوقج 

 لةشعوديا  العالال  في القعا  النالي بالننةكا. 

ال  ليا لةن ممممممر والنعر فا سممممممابق ا باسممممممم  Barron’sالنعر فا بتبعيتها لقعا  النا  العالني جدن لا لةنوعا  نيوز فاينن مممممما ثُع  

ا لةنوعا راة ة لا اإل  ارا  لثل  حيفا     ستريت جورنا  االئت اديا لةنوعا دا  جوند اإلعالليا(ا الت ي ثنةك  ث ير أيض 

 ال هيرة. 
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 –نهايا البيان  –

( هي شر ا راة ة في استثنارا  العائا  البنيا األساسيا بن ر  أفريقياا حيث CCAP.CAو ود البور ا الن ريا  فركة القلعة

. ا  العباعاا  التبةيفاسمممتراثيةيا ثتضمممنا العائاا  األسمممننتا  األنذياا  النقل  ال عم الةوجيشمممتيا  التع ياثر د عةى ئعاعا  

 qalaaholdings.com  كتر ني:اإللي  لا النعةولا  عةى النوئع الند

 

 البيانات التطلعية )إبراء الذمة(

الواردة في هذه الوريقاا  التي ال ثع  حقاةق ثاريخياا ثم بناةها عةى التوئعا  الحالياا  التق يرا   آران  لعتق ا  شممممممر ا البيانا  

القةعا.  ئ  ينعوي هذا البيان عةى لخاطر لعر فا  نير لعر فاا  نير لؤ  ة  عوالل أخرىا  ال ينببي االعتناد عةيه ب ممممممكل 

النعةولا  الواردة في هذه الوريقا ث كل "األه اف" أ  "البيانا  النشتقبةيا"  ينكا ثح ي ها لا  لفرط.  يةب اإلشارة إلى أن بعض

ستخ ام ل عةحا  ثعةعيا لثل "ربنا"ا "سوف"ا "يةتنس"ا "ينببي"ا "يتوئع"ا "ي ر "ا "يق ر"ا "ينوي"ا "يوا ل" أ   خال  ا

ا.   ذلك األح اث الفعةيا أ  النتاةج أ  األدان الفعةي ل ممر ا القةعا ئ  "يعتق " أ  لا هو لنفي لنها أ  نيرها لا الن ممعةحا  الن ممابه

ثختةف جوهريا عا ثةك التي ثعكشممممممها لثل هذه األه اف أ  البيانا  النشممممممتقبةيا.  يحتوي أدان شممممممر ا القةعا عةى بعض النخاطر 

 . ال كوك
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 غادة حمودة  /السيدة 
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