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Qalaa Holdings Co-Hosts Annual Meeting of the Choiseul 100 

Africa for the First Time in Cairo 

 
Qalaa Holdings is co-hosting, for the first time in Egypt, the annual meeting of the Choiseul 100 

Africa laureates, consisting of a delegation of 100 top African business leaders as well various 

European dignitaries, for two days of meetings with senior government officials and leading 

Egyptian investors  

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

infrastructure, is proud to co-host the 4th annual meeting of the Choiseul 100 Africa, an annual 

ranking carried out by the independent French think tank, Institut Choiseul. This unique ranking 

identifies young African business leaders under the age of 40, who are active contributors to the 

economic development of Africa.  

Nearly a hundred of this generation’s most emblematic African leaders from some 35 countries are 

convening in Cairo this year, and will be will meeting senior members of the Egyptian government 

including H.E General Mohamed El Assar, Minister of Military Production, H.E. Eng. Ibrahim 

Mahlab, former Prime Minister and Presidential Advisor for National Projects, H.E. Dalia Korshid, 

Minister of Investment, as well leading Egyptian investors and businessmen. 

“It’s an honor to be hosting the Choiseul 100 African summit in Egypt for the first time. This group 

of young leaders are representative of the true potential of Africa, said Qalaa Holdings Co-Founder 

and Managing Director, Hisham El-Khazindar. “Over the course of the next 2 days we look forward 

to engaging in some knowledge-sharing with these inspirational men and women, and introducing 

them to Egypt’s newly launched economic reform program and the new opportunities for investment 

that it presents.”  

Hisham El-Khazindar and Karim Sadek, Managing Director of Qalaa Holdings have been 

respectively selected in the Choiseul Africa in 2014 and 2015. 

“Africa will have the world’s largest and fastest-growing working age population by 2040—in order 

for these attractive demographics to materialize into prosperity for the continent we need a new 

generation of leaders in business, like the ones we are hosting here today, to reshape the economic 

landscape,” said Sadek.  

The 2-day event will include a networking lunch with leading Egyptian investors held in partnership 

with the Egyptian Federation of Industries and the American Chamber of Commerce under the 

theme: “Business in Africa: the Untapped Potential.”   

“Our support for the Choiseul 100 Africa underscores our fundamental belief in the bright future of 

our continent and in the critical role of this new generation of African business leaders and 

entrepreneurs in positively shaping that future,” said El-Khazindar.  
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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, 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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شركة القلعة تشارك في استضافة االجتماع السنوي الذي يجريه المركز الفرنسي للبحوث 

شخصية قيادية  100رز ألول مرة بالقاهرة لتصنيف أب Institute Choiseulوالدراسات 

 بأفريقيا

ألول مرة في مصر، والذي  Institute Choiseulشركة القلعة تشارك في استضافة االجتماع السنوي للمركز الفرنسي للبحوث والدراسات 

شخصية قيادية بأفريقيا إلى جانب مجموعة من القادة األوروبيين، وذلك لعقد االجتماعات مع نخبة من المسئولين  100يضم وفد من أبرز 

 الحكوميين والمستثمرين المصريين على مدار يومين

 

ة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر وهي شرك –( CCAP.CAأعلنت اليوم شركة القلعة )كود البورصة المصرية 

 Instituteاالجتماع الساااانوي الرابع الذي يجريم المركز الفرنسااااي للبحوث والدراسااااات عن مشاااااركتيا في اسااااتضااااافة  –وأفريقيا 

Choiseul سن  100، لتصنيف أبرز ساهموا في دفع عجلة التنمية اال 40شخصية قيادية بأفريقيا تحت  سواق سنة ممن  صادية بأ قت

 القارة األفريقية.

 دولة أفريقية، إلى جانب مجموعة من 35من  شاااخصاااية قيادية بارزة 100حوالي ومن المقرر أن يشااايد االجتماع السااانوي مشااااركة 

لوزراء امعالي الميندس إبراهيم محلب رئيس ، ووزير اإلنتاج الحربياللواء محمد العصاااار المسااائولين الساااياسااايين ومن بينيم  كبار

ومسااتشااار الرئيس للمشااروعات الوونية، وداليا خورشاايد وزيرة االسااتثمار، باإلجااافة إلى مجموعة من أبرز المسااتثمرين  األسااب 

 ورجال األعمال المصريين.

ية قوفي هذا السياق أعرب هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه باستضافة القيادات األفري

ا إلى أن قائمة العام الجاري تعكس اإلمكانات والطاقات الحقيقية التي تح ى بيا أفريقيا. وأجااا   الشااابة ألول مرة في مصاار، مشااير 

ضوء على ، مع تسليط الينالمقبل اليومينالخازندار أنم يتطبع إلى تبادل المعرفة مع هذه القيادات الشابة من الرجال والنساء على مدار 

ا الحكومة المصااااارية وكذلك الفرج االساااااتثمارية الجديدة التي يطرحيا الساااااوق برنامج ا إلصاااااقت االقتصاااااادي الذي أولقتم مؤخر 

 المصري.

، وكذلك فوز كريم صادق 2014ألبرز القادة الشباب بأفريقيا خقل عام  Choiseulتجدر اإلشارة إلى فوز هشام الخازندار بتصنيف 

 .2015النقل بتصنيف عام العضو المنتدب الستثمارات قطاع 

، وأن 2040ومن جانبم أوجاااااا  كريم صااااااادق أن القارة األفريقية سااااااتتحول إلى أكبر مركز للقول العاملة حول العالم بحلول عام 

يتطلب إعادة تشااااكيل المشاااايد االقتصااااادي من جانبنا باعتبارنا الجيل  ،توظيف مثل هذه اإلمكانات في تعزيز نمو األسااااواق األفريقية

 .شأننا شأن السادة الكرام الذين نستضيفيم اليوم ،الجديد من القادة

، تن يم غداء عمل تحت عنوان "األعمال في أفريقيا: يومينومن المقرر أن يتضاااااامن االجتماع الساااااانوي الذي تسااااااتمر فعالياتم لمدة 

لة"، وذلك باالشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية والغرفة التجارية األمريكية في مصر، وذلك بيد  التعار  إمكانات غير مستغ

 والتواصل مع أبرز المستثمرين المصريين ومناقشة فرج االستثمار الجذابة غير المستغلة بأسواق القارة السمراء. 

شركة القلعة الستض افة وتن يم الحدث البارز يعكس إيمانيا بالطاقات والميارات التي ينفرد بيا وتابع الخازندار أن الدعم الذي قدمتم 

  إحداث تغيير إيجابي بمستقبل أسواق المنطقة. ودورهم المحوري فيشباب القارة األفريقية 

 —نياية البيان—
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ية ذكيمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصااادرة عن شااركة القلعة من خجل أجازة الكمبيوتر والتابلذ وكذله الاواتف ال

 qalaaholdings.com/newsroomعبر زيارة هذا الرابط: 

البنية األساسية بمصر وأفريقيا، حيث تركز على ( هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة وCCAP.CA)كود البورصة المصرية  شركة القلعة

عدين. المزيد من المعلومات على الموقع  لدعم اللوجيسااااااتي، والت قل وا قة، واألساااااامنت، واألغذية، والن طا قطاعات اسااااااتراتيجية تتضاااااامن ال

  qalaaholdings.comاإلليكتروني: 

 

 التطلعية )إبراء الذمة(البيانات 

خاور لقلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مالبيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائ  تاريخية، تم بنائيا على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شاااااااركة ا

كل مفرو. ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "األهدا " أو معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرل، وال ينبغي االعتماد عليم بش

ل" أو ر"، "ينوي"، "يواصااا"البيانات المساااتقبلية" ويمكن تحديدها من خقل اساااتخدام مصاااطلحات تطلعية مثل "ربما"، "ساااو "، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشااارع"، "يقد

عكسااايا مثل ت يا أو غيرها من المصاااطلحات المشاااابية. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي لشاااركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي"يعتقد" أو ما هو منفي من

 .هذه األهدا  أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاور والشكوك
 

 

 

 

  

 لجستعجم والتواصل

 السيدة / غادة حمودة 

 رئيس قطاع التسوي  واالتصاالت

 (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.citadelcapital.com/

