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The firm’s founder and chairman honored at African Investor CEO Investment Summit 2014 for his 

continued contribution to the development of the business, finance and investment landscape in 

Africa 

 

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

in infrastructure and industry, is pleased to announce that its Founder and Chairman Ahmed Heikal 

has received African Investor’s African Business Leader of the Year Award, honoring his 25-year 

contribution to the development of business, finance and investment in Africa.  

 

The annual awards, which recently took place in Washington D.C. alongside the World Bank’s 

Annual Meetings, recognize exceptional business practices, economic achievements and investments 

across Africa, as well as the institutions and individuals improving the continent’s investment 

climate. Other winners included Nigeria’s Minister of Finance and the Kenyan Investment Authority 

(KenInvest). 

 

“I am truly honored to be recognized at such a prestigious venue and alongside such an esteemed list 

of key African business and investment figures,” said Heikal. “As I have noted repeatedly, we are 

truly in the midst of an African Century. Twelve of the world’s 20 fastest-growing economies in the 

next five years will likely be in North and Sub-Saharan Africa, and today our continent is a one-

billion-strong consumer market, while in 2040 it will be home to the world’s largest working-age 

population. Our middle class is already more than 310-million strong, and our 18 largest cities will 

have combined purchasing power of USD 1.3 trillion by 2030,” added Heikal. 

 

Heikal founded Qalaa Holdings as a two-person partnership with Hisham El-Khazindar in 2004 with 

EGP 2 million in capital. The company has since successfully shifted its investment model from a 

private equity firm to an investment holding company with accumulated assets on its balance sheet 

that are presently in excess of USD 4.2 billion, extending its leadership in five core sectors: energy, 

transportation, agrifoods, mining and cement. 

 

“The transformation currently underway in Africa is one that will completely remake the continent 

and, with it, the global economy,” noted Heikal.  

 

“Africa is now home to more than two dozen nations that the World Bank’s International Finance 

Corporation sees as prime for private equity investment, and the continent’s foreign reserves base is 

skyrocketing on the back of an export-led, commodities-driven boom. When coupled with a growing 

number of governments led by younger, better-educated individuals who are more open to private-
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sector involvement in the economy than ever before, it’s easy to see why all eyes should be on 

Africa,” he added. 

 

 

 

 

 

—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 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 

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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QبجائزةQيفوزQالقلعةQإدارةQمجلسQرئيسQهيكلQأحمد‹‹QشخصيةQالعامQبمجتمع

 ‹‹األعمالQفيQأفريقيا

 4102عام ل African Investor CEO Investment Summitخالل قمة تكريم مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة 
 واالستثمار في أفريقياالتمويل األعمال وتقديًرا إلسهاماته المستمرة في عالم 

 

وهي شركة رائدة في استثمارات  –( CCAP.CAفاز أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة )كود التداول في البورصة المصرية 

ضمن احتفالية جوائز المؤسسة اإلعالمية  ‹‹في أفريقيابمجتمع األعمال شخصية العام ›› بجائزة –الصناعة والبنية والتحتية بمصر وأفريقيا 

 أفريقيا.باألعمال والتمويل واالستثمار عالم عاًما في  41وذلك تقديًرا إلسهاماته طوال  ‹‹African Investor››البارزة 

االستثنائية  اإلشادة بالمشروعاتتهدف إل  ، حيث لبنك الدولياحتفالية بالعاصمة األمريكية واشننن عل  هام  اجتماعات االانعقدت 

واإلنجازات االقتصادية واالستثمارية عل  مستوى القارة األفريقية، وكذلك تكريم الشخصيات والمؤسسات الساعية لتحسين مناخ االستثمار 

 .كذلك بتكريم وزير المالية النيجيري وهيئة االستثمار الكينيةالمؤسسة اإلعالمية بأفريقيا. وقامت 

دولية مرموقة ضمن نخبة من كبار رجال األعمال واالستثمار األفارقة. وجدد واإلشادة من مؤسسة زازه بهذا التقدير أعرب هيكل عن اعتو

اء مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة ثقته بأن الفترة الراهنة تمثل حقبة أفريقية خالصة، مشيًرا إل  أن دول شمال أفريقيا وجنوب الصحر

االقتصادات العشرين األسرع نمًوا حول العالم خالل السنوات الخمس المقبلة، إل  جانب احتواء القارة أن تدخل ضمن األفريقية من المرجح 

أكبر مركز للقوى العاملة حول العالم بحلول ، فضالً عن تقديرات تحول القارة إل  مليار نسمةاألفريقية عل  سوق استهالكي عمالق يربو عل  

مع وصول القوة مليون نسمة  051بأفريقيا النبقة المتوسنة من المرجح أن تتجاوز  4101بحلول عام  هل  أن. وأشار هيكل إ4121عام 

 تريليون دوالر أمريكي. 5.0إل  مدينة أفريقية  51كبر الشرائية الكلية أل

مليون جنيه.  4وذلك برأسمال قدره  4112عام مع هشام الخازندار جدير بالذكر أن أحمد هيكل قام بتأسيس شركة القلعة بمقتض  شراكة ثنائية 

وهو ما أثمر عن  ،من نظام االستثمار المباشر إل  نموذج الشركات االستثمارية هانموذج أعمالبالتحول ت الشركة خالل الفترة الماضية في ونجح

قناعات  ةخمسمكانة بارزة في احتالل ن في الوقت الحالي فضالً عمليار دوالر أمريكي  2.4نمو األصول بميزانية الشركة إل  أكثر من 

 األسمنت واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين.واستراتيجية تتضمن الناقة 

 .المنظومة االقتصادية بقارة أفريقيا والعالم أجمعوتابع هيكل أن التحوالت التي تنرأ حاليًا عل  أسواق القارة األفريقية ستساهم في إعادة تشكيل 

كما  ،لالستثمار المباشرجذابة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وجهة تراها وأضاف أن قارة أفريقيا تحتضن العشرات من الدول التي 

مردود هذه دمج ولفت هيكل إل  أن . ةالتصديريمشروعات الموارد واألنشنة نمو أن احتياطي النقد األجنبي بالقارة يرتفع بمعدالت هائلة بفضل 

عل  اندماج مشروعات وتعد أكثر انفتاًحا كفاءات تحظ  بالتعليم الجيد بزوغ والخصائص مع مزايا العمل مع جيل جديد من الحكومات الشابة 

 يسهل علينا التنبؤ بمستقبل باهر ألسواق القارة السمراء. يةاالقتصادمسيرة التنمية القناع الخاص في 

 –نهاية البيان  –

 

بيوتر والتابلت وكذلك الهواتف الذكية عبر زيارة هذا يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خالل أجهزة الكم

 qalaaholdings.com/newsroomالرابط: 

 

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

  www.qalaaholdings.comواألسمنت واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين. زوروا موقعنا اإللكتروني:قناعات استراتيجية تتضمن الناقة 

 
 البيانات المستقبلية )إبراء الذمة(

توقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة القلعة. وقد يننوي هذا البيان البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها عل  ال

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

بلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصنلحات تنلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، هذه الوثيقة تشكل "األهداف" أو "البيانات المستق

http://www.qalaaholdings.com/


 
 
 
 
 
 
 

QALAAHOLDINGS.COM 

 

 

 بيان إخباري

 4152 أكتوبر 51القاهرة في 

2 

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

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

  والشكوك.

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 للمزيد من المعلومات، رجاء االتصال:

 

 السيدة / غادة حمودة 

 رئيس قناع 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 


