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Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director Hisham 

El-Khazindar and Managing Director Karim Sadek Named 

Among Top 100 Young African Leaders in Annual Study 

Conducted by Paris-Based Think Tank 

 
Two members of Qalaa Holdings’ executive leadership team are chosen by Paris-based Think Tank, 

Institut Choiseul for their prestigious annual listing of young Africans who will play a major role in 

the future development of the continent 

 

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange, formerly Citadel Capital), a African leader in 

infrastructure and industry, is pleased to announce that its Co-Founder and Managing Director, 

Hisham El-Khazindar and its Managing Director for the Transportation Division, Karim Sadek have 

ranked highly on Jeune Afrique’s annual “Top 100 African Leaders Under the Age of 40,” a list 

compiled by Paris-based Think Tank, Institute Choiseul.  

 

El-Khazindar who is also a World Economic Forum Young Global Leader placed third on the 

prestigious listing. He co-founded Qalaa Holdings in 2004 with Ahmed Heikal and has since played 

an instrumental role in growing the firm into the largest private equity investor in Africa and the 

Middle East with investments of US$ 9.5 billion spanning 15 countries and 15 industries.  

 

“It is an honor to be ranked and recognized amongst such an influential list of young Africans. We 

have always seen vast potential in African economies,” said El-Khazindar. “But in order for these 

economies to achieve their full potential we must bridge the knowledge gaps and provide more 

opportunities for youth to lead the way with new ideas and initiatives. Education will be key; from 

providing youth with the opportunity to pursue international-standard higher level education to 

ensuring access to public education and vocational training,” he added.  

 

“Africa has outstanding macro fundamentals—including what will become the world’s largest and 

fastest-growing working age population by 2040—and a new generation of leaders in business and 

government are working to reshape the economic and political landscape. I am proud to be identified 

alongside a group of people who are all working to help African economies achieve their full 

potential,” said Sadek, who has overseen the successful turnaround of Rift Valley Railways (RVR), 

the national rail operator of Kenya and Uganda and a unit of Qalaa Holdings in the East African 

transportation and logistics sector.  

 

The “Choiseul 100 Africa” is an annual listing based on a study conducted by the Institute Choiseul 

which provides a relevant perspective on Africa’s economic leaders and includes up-and-coming 

business leaders, successful entrepreneurs, investors, senior executives and high-potential managers 

of successful companies. The French institute describes the young African leaders as “individuals 

who embody the dynamism and renewal of a whole continent and carry the hopes of an entire 

generation.” 

 

 

http://ccap.ca/
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—Ends— 

 

Previous Qalaa Holdings press releases on this subject and others may be viewed online from your 

computer, tablet or mobile device at qalaaholdings.com/newsroom 

 

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

industry. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in core 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 

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 

CMO & Head of Marketing Communications  

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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العضو وكريم صادق الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة  هشام الخازندار

 بأفريقيا شابة شخصية قيادية  011أبرز  على قائمةالمنتدب لقطاع النقل بالشركة 
 

أبرز ضمن قائمة  Istitut Choiseulفرنسي للبحوث والدراسات المركز اللشركة القلعة باختيارهم من جانب اللجنة التنفيذية عضوين بتكريم 

 تقديًرا لدورهم في دعم مستقبل التنمية بقارة أفريقياالقيادات األفريقية الشابة 

 

التحتية بمصر في استثمارات الصناعة والبنية وهي شركة رائدة  –( CCAP.CAكود التداول في البورصة المصرية أعلنت اليوم شركة القلعة )

ضمن قائمة  ،وكريم صادق العضو المنتدب لقطاع النقل ،عن تكريم هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة – وأفريقيا

من خالل  Jeune Afriqueالمؤسسة اإلعالمية البارزة سنة والذي تجريه  11شخصية قيادية بأفريقيا تحت سن  411التصنيف السنوي ألبرز 

 .Institute Choiseulكز الفرنسي للبحوث والدراسات المر

، وهو أيًضا أحد القيادات الدولية فريقيابأشابة شخصية قيادية  411ألبرز احتل هشام الخازندار المرتبة الثالثة على قائمة التصنيف السنوي 

أحمد هيكل في تأسيس شركة مع ، تقديًرا إلنجازاته منذ أن اشترك World Economic Forum (WEF)الشابة بالمنتدى االقتصادي الدولي 

أكبر شركة استثمار مباشر بأفريقيا والشرق األوسط باستثمارات تربو قيمتها لتصبح  القلعةتنمية دوره المحوري في ال سيما و 4111القلعة عام 

 دولة. 49قطاع صناعي متنوع في  49مليار دوالر أمريكي موزعة بين  5.9على 

ياق أعرب هشام الخازندار عن اعتزازه باختياره ضمن قائمة القيادات األفريقية الشابة في إشارة إلى الفرص واإلمكانيات الهائلة وفي هذا الس 

توظيف الطاقات الهائلة التي تحظى بها االقتصادات األفريقية سيتطلب سد فجوات الخازندار أن وأوضح التي تحظى بها أسواق القارة األفريقية. 

أن التعليم سيكون األساس الداعم لذلك من خالل تزويد الشباب وتمكين القيادات الشابة من تبني األفكار والمبادرات االبتكارية. وتابع  المعرفة

ين وكذلك بفرص حقيقية الستكمال مسيرتهم العلمية بالمعاهد والجامعات الدولية العريقة فضالً عن توفير فرص التعليم األساسي لجميع المواطن

 التدريب المهني. ودورات برامج

بحلول عام عالميًا قال كريم صادق أن اقتصادات أفريقيا تحظى بمقومات كلية جذابة تدعم تحولها إلى أكبر مركز للقوى العاملة انبه جومن 

ل وصناع القرار العازمين على إحداث نقلة تقدمية بالمنظومة االقتصادية في أفريقيا. ظهور جيل جديد من رجال األعما ، ويصاحب ذلك4111

توظيف الطاقات الفريدة التي تتميز بها االقتصادات واألسواق وأعرب صادق عن فخره بالوقوف وسط نخبة من الكفاءات والمواهب القادرة على 

  األفريقية.

تنفيذ برنامج إعادة تأهيل شركة سكك حديد ريفت فالي التابعة لشركة القلعة في قطاع النقل تولى اإلشراف على كريم صادق بالذكر أن جدير 

 في كينيا وأوغندا. يةإدارة وتشغيل الشبكة القومية للسكك الحديدوالقائمة على عم اللوجيستي بشرق أفريقيا والد

بغرض  Institute Choiseulلتصنيف السنوي الذي يقوم بإعداده المركز الفرنسي للبحوث والدراسات ا Choiseul 100 Africaقائمة  تمثل

الخبرات ذوي وكبار التنفيذيين  المشروعات االستثنائيةوأصحاب الناجحين بما في ذلك رواد األعمال التعرف على القيادات االقتصادية بأفريقيا 

تجسيد مشرف لروح التغيير والتطور الحاملة . وتصف المنظمة الفرنسية القيادات األفريقية الشابة بأنهم بارزةالالشركات بوالكفاءات العالية 

 .لتطلعات وأحالم األجيال القادمة ببلدان القارة األفريقية

 

 –نهاية البيان  –

 

ذكية عبر زيارة هذا يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خالل أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلك الهواتف ال

 qalaaholdings.com/newsroomالرابط: 

 



 
 
 
 
 
 
 

QALAAHOLDINGS.COM 

 

 

 بيان إخباري

 4141 أكتوبر 41القاهرة في 

2 

استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا، تركيًزا على ( هي شركة رائدة في CCAP.CA)المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  شركة القلعة

  www.qalaaholdings.comقطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة واألسمنت واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين. زوروا موقعنا اإللكتروني:

 
 )إبراء الذمة( البيانات المستقبلية

لقلعة. وقد ينطوي هذا البيان البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة ا

ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في  .على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط

"ينبغي"، هذه الوثيقة تشكل "األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، 

رها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غي

على بعض المخاطر  األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه األهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة

  والشكوك.

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 للمزيد من المعلومات، رجاء االتصال:

 

 لسيدة / غادة حمودة ا

 رئيس قطاع التسويق والهوية المؤسسية

 (Qalaa Holdingsشركة القلعة )

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ هاتف:

 4448-791 22 20+ فاكس:

  0002-662 106 20+ محمول:

 

Twitter: @qalaaholdings 

http://www.qalaaholdings.com/

