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Africa Faces Headwinds But Long-Term Fundamentals Remain 

Intact: Qalaa Holdings Founder and Chairman Ahmed Heikal Makes 

the Case for Investing in Africa  
 

Ahmed Heikal delivers opening keynote on “the Dream of African Infrastructure” at COMESA’s 

Africa 2016 Investment Forum, “Business for Africa, Egypt and the World” held under the 

patronage of Egyptian President Abdelfattah El-Sisi. Qalaa’s leadership featured prominently in the 

two-day Investment Forum, with Co-Founder and Managing Director, Hisham El-Khazindar and 

Managing Director for Transportation and Logistics, Karim Sadek also taking part in key panels  

 

“There is no denying that Africa faces headwinds but this is a pause point, not a change in long-term 

fundamentals,” said Ahmed Heikal, Chairman and Founder of Qalaa Holdings, in his keynote presentation at 

the opening of COMESA’s Africa 2016 Investment Forum in Sharm El-Sheikh. Heikal presented a powerful 

case study on African opportunities drawing on his years of hands-on experience as an African investor 

having built 27 companies from scratch in the past decade.  

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange) is a leading African investor in energy and 

infrastructure. Tracing back its roots as a leading African private equity investor, Qalaa has been directly 

investing in Africa since 2006 with a number of its investments originating in African economies other than 

Egypt such as Rift Valley Railways (RVR), the national railway of Kenya and Uganda.    

“My view on Africa has always been positive. You have resources that are available, better governance that is 

– by and large –taking hold, and the world’s largest working-age population at about same the time as China’s 

population begins to decline. All these factors mean that Africa is going to continue to do well,” said Heikal. 

“Only one growth driver is currently missing, or rather on hold – the commodities boom.  Low commodity 

prices across the board will continue to be a challenge. This has already led to a much reduced debt capacity 

in most African nations which is causing pressures on currencies throughout the continent,” he adds.  

Heikal goes on to point out that despite the challenges there has never been a better or more important time to 

invest in African infrastructure. The annual infrastructure deficit in Africa today stands at c. US$ 93 billion, of 

which US$ 17 billion per year is needed to redress the existing efficiency gap in power generation.    

“The challenge is to keep dreaming of the infrastructure that will deliver sustainable growth when the up-

cycle returns,” says Heikal. “The reason Africa lags behind the rest of the world in terms of its infrastructure 

development is that in too many cases there has been a reluctance to embrace the private sector. The solution 

to bridging this gap is to disintermediate the government in favor of a proven model for funding large-scale 

African infrastructure projects.” 

Qalaa Holdings has developed a successful financing model over the years that has allowed it to tap into 

funding from development finance institutions (DFI’s), Export Credit Agencies (ECA’s), and sovereign 

wealth funds. Qalaa has used this formula to build and rehabilitate infrastructure assets including the Egyptian 

Refining Company, a US$ 3.7 bn refinery in Egypt which is due to start production in 2017. Today ERC 
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stands as one of Africa’s largest-ever project finance deals and the largest private sector infrastructure mega-

project in Egypt. 

Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director, Hisham El-Khazindar, who was selected as one of the 

top 10 African leaders of tomorrow by the prestigious Institut Choiseul in 2015, participated in a panel 

discussion on south-south cooperation as a new partnership model for African growth, along with Egypt’s 

Minister of International Cooperation, Sahar Nasr and delegates from Zambia, DRC, India and the U.K.   

“Attracting the type of investments that we require today in Africa and moving away from the aid model that 

currently prevails is only going to be possible if Africans start investing in Africa,” said El-Khazindar. “We 

need to show that we are serious about the continent’s potential by committing from our own balance sheets 

which is what we have done with all our investments at Qalaa Holdings.” 

El-Khazindar also stressed on the importance of bridging the knowledge gap in order for African economies 

to achieve their full potential. “We must 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. 

Qalaa’s Managing Director for Transportation and Logistics, Karim Sadek participated in a live televised 

debate on Egypt’s potential in becoming a key partner for business and trade with Africa.  

“At only 12% of the continent’s aggregate trade, levels of intra-African trade are still far too low. African 

nations are unfortunately not ranked among Egypt’s top 15 export markets which is a situation that we would 

like to see change,” said Sadek. “We have however begun to see an upward trend in recent years. In the first 

quarter of 2015 trade between Egypt and other African countries stood at nearly US $1billion compared to a 

total of US$ 2.7 billion in 2013. The Egyptian Ministry of Trade and Industry wants to see that figure increase 

even further to US$ 5 billion within the next three years.” 

Sadek went on to explain that Qalaa’s Rift Valley Railways is perfectly positioned to play a significant role in 

growing the volume of trade between Egypt and the countries of East Africa by offering exporters a unique 

door-to-door transportation and customs-clearance service that leverages the competitive advantages of rail as 

the most efficient, cost-effective, and environmentally friendly mode of transporting goods to and from East 

Africa.  

Qalaa Holdings was the platinum sponsor of Africa 2016, a two-day event which brought together heads of 

state, members of cabinet and top business leaders from Egypt and the continent to discuss ways of enhancing 

trade and investment amongst African nations with a focus on the rising role of the private sector.   

  

—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 
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Rift Valley Railways (RVR) is the Kenya-Uganda concessionaire operating freight rail services in Kenya and 

Uganda on an exclusive basis. The concession company went through a shareholder restructuring in Q3 of 

2010 and was given the mandate to operate railway services on 2,352 kilometers of track linking the port of 

Mombasa with the interiors of Kenya and Uganda, including Kampala. 

 

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, 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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 ذات ليست  ولكنها حقيقية، تحدياتتواجه  القارة :«أفريقيا في االستثمار»أحمد هيكل خالل منتدى 

 المنطقة اقتصادات بها تنفرد التي النمو وأسس مقومات على تأثير

أفريقيسسا  فسي خسل  مابسساال ااسسبمااري سر  ةراسس  رافيسس  لاق مسات ااسسبماار با سررنات البايسس  ا ساسسي  مؤسسس رريسيس مس سس إةارة الق  سس  

رحض ر ق ي لقيساةات رسر   الق  س  ...  تحت رناي  الرييس نبا الفباح السيسي «ااسبماار في أفريقيا، مصر، رال الم» ا ان بلااظا  الك ميسا 

صسساةا ال ضسس  الاابسسا  ر سسريم ل سسر   الق  سس  ه سساا الزاداسساار ال سسري  الاؤسسسس رال ضسس  الاابسسا  اسسا فسسي  لسس  بلاابسساال اأناسسا  ل ا سسار   ب

 بياسبماارات الق    في قطاع الاقل رالانم ال  جيس

 

( أن أحسااا ا ياكسر مسررر اقبصساةات القسارة CCAP.CAرصس  الاصسري  قا  أحاسا هيكسل مؤسسس رريسيس مس سس إةارة رسر   الق  س  ب س ة الب 

حقيقي ، رلكاهسا فسي ال اقسح تحسايات م  س ي  رليسست  ات تسأ ير ن س  مق مسات رأسسس الااس  البسي تافسرة بهسا اقبصساةات تحايات ا ج  ا فريقي  ب

 الااطق .

 أطسرا  بسي  الا سبر  الب سارن إطسار فسي ال سي  ررا باايا لذي اا قا ا «أفريقيا في ااسبماار» مابايجاء  ل  أ ااء م ار   أحاا هيكل بأناا  

سا رافياسا لفسرم ااسسبماار السذابس  ن س  السساح  الك ميسا ةر  في ااسبمااري  الااظ م  ، حيث قاا هيكل خسل  الس سس  اافبباحيس  ل اابساال نر ا

م ررع جايسا ماسذ ا سأتها قبسل  27سبماار في أفريقيا را سياا في   ء قياا رر به ببأسيس ا فريقي  مسباااا لبساربه رخبراته الغزيرة بآليات اا

 سا ات ربانببارها رر   راياة في اسبماارات الطاق  رالباي  ا ساسي  باصر رأفريقيا. 10

ااراتها فسي ا سس اا ا فريقيس  بصس رة رترجح جذرر رر   الق    إل    اها أ بر رر   اسبماار مبارر في أفريقيا، حيث باأت الق  س   س  اسسبم

رهاا  ال ايا م  ااسبماارات الباب   البي ا أت في أسس اا أفريقيسا خسارص مصسر، رأبسرد ت س  الا سررنات ااسسبمااري   2006مباررة ماذ ناا 

 رر   سك  حايا ريفت فالي البي تق ا بب غيل رإةارة ربكات السك  الحاياي  في  يايا رأرغااا.

الطبي يس  رجسح إلس  نساة ن امسل رم طيسات رييسسي ، رمس  بياهسا رفسرة الاس ارة تتسسا  مسسبقبل القسارة ا فريقيس    الابفاي س اظرتسهكل أن رأ ا  هي

 اااكاسا  بساء مسح بسالبزام  ال سالم حس   ال ام س  ل قس ال مر سز أ بسر لبصسب  طريقهسا فسي ا فريقيس  القسارة أن نس  ااهي  ،رتط ر م ايير الح  ا 

طفسرة  السذي ي س   ببساطؤالرلفست هيكسل إلس   .الاقساييس جايسح رفس  مسب ق  غير فرص   اته حا في  ل  ريامل، ل صي  السكااي بالب ااة الاب قح

ا إل  أن اازفا  أس ار الس ح سيك ن له تأ ير في ال قت الحالي، تسارة الزامات رالس ح ا ساسي   بانببارها أحا محر ات الاا  في أفريقيا، م يرا

ب اان أفريقيا ن   ااقبرا  ربالبالي الضغ ط البي تب ر  لهسا سس   ناسلت القسارة غالبي  ن   اقبصاةات القارة، باا في  ل  تراجح قارة س بي 

 ا فريقي .

 17  لس  فسي باسا سسا ياا، ةرار م يسار 93 باحس  تقسار ا ساسسي ، البايس  م سررنات ن س  اإلافاا بحسم هاي   فس ة أفريقيا في لاياارتابح هيكل أن 

 ن س  قصس ال أهاي  تضفي. رهذ  الا طيات جاياة م ررنات أي  إلقام  رليس الطاق  ت ليا قارات في الحالي ال سز لازاطب  سا ياا ةرار م يار

 .الابكرة البط ر باراحل يار س ا باخ   ل اسبماري  ا سبقي  ميزة يبي  الذي الب قيت هذا في رخاص  ،في أفريقيا ااسبماار مبط بات

مسح القطساع الزسام، رن  ب ساليقيس  حقرغبس  تس افر رأرجح هيكل تأخر مؤررات تحايث الباي  ا ساسي  في أفريقيا ن  باقي أاحاء ال الم إلس  نساا 

سسي  ا فريقيس  الحك مي  رااسب اا  بالااا ص الف الس  لبا يسل م سررنات البايس  ا ساالهياا  رأن أي تحر  لسا هذ  الفس ة سيبط ب ااسبغااء ن  

 الضزا .

 اؤسسساتمسح ااسسب اا  بسالا ارة الهاي س  ل أفريقيسا بقسارة الا بساةة ااسسبماار م  قسات لبلفي مبكامل اا  ص اسبحااث فيرقا اسحت رر   الق    

م سررع ال سر   الاصسسري   رإقامس  تا يسل أتسساح السذي الااس  ص رهس رصسسااةي  المسررات السسياةي ،  الصساةرات ايباسان رر ساات الباا يس  البا يسل

، حيسث ت سا ال سر   2017 نساا خل  اإلاباجي الا اط رباء الاسبها  الزماي لإلطار رفقا إلتاامهتاهيااا  ةرار م يار 3.7 باسبمااراتل بكرير 

 الاصري  ل بكرير أ بر نا ي  تا يل في أس اا أفريقيا رهي أ بر م ررع قطاع خام تحت البافيذ حالياا في مصر. 
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 رالاراسسات ل بحس ث الفراسسي الار سزجااسب  مس  بأفريقيسارساب   قياةيس  رزصسيات 10 أبسرد  سا  هتكرياستسم  ه ساا الزاداساار السذيقا رار  ر

Institute Choiseul –   بس سسس  اقارسسي  حسس   ااسس  ص الب سسارن بسسي  ب سساان الساسس   لبحقيسس  الباايسس  ااقبصسساةي  الاا سس ةة بأفريقيسسا، ر لسس  رسسار

 .رالكاغ  رالهاا رالاا ك  الابحاةبا ار   سحر اصر رديرة الب ارن الارلي رال ف ة الرساي  الاام   لزامبيا 

ا، مرهس ن رأ ا الزادااار أن تابير ا ني  ااسبماارات البي احباجها الي ا في أفريقيا، للسب ا   بها ن  اا  ص الاا  رالاسساناات السسايا حالياس

فسي الا سررنات ا فريقيس  الضسزا ، حيسث ي طسي  لس  ااطباناسا بالسايس  لسهسات  بإقااا أبااء القارة ن س  ااسسبماار بأافسسهم مس  مس ارةهم الذاتيس 

 هذا ما ف  به رر   الق    بسايح اسبمااراتها. –البا يل ريؤ ا قاانباا البام  بالاق مات الباافسي  البي تافرة بها أفريقيا 

 السسساح  ن سس  رالزبسسرة الكفسساءة  ري مسس  الكسس اةر أفضسسل فت ظيسسررسساة الزاداسساار ن سس  أهايسس  ااسسسب اا  ببسسسار  رخبسسرات رراة الاسسسبماري ، ر

  ، مح إتاح  فرم حقيقي  لباكي  القياةات ال اب  م  الاساها  الف ال  في ت ظيف ا فكار رالاباةرات ااببكاريس .  اسا رساة الزاداساار ن سالارلي 

لسارجات ال  ايس  الرفي س  مس  الاؤسسسات ال  ايس  الرايساة حس   أهاي  اارتقاء بالااظ م  الب  ياي  س اء م  خسل  مسساناة ال سبا  فسي ا بسسا  ا

 الب سح في اسبحااث رتقايم برامج الباريب الاهاي. رتحسي  ج ةة الزامات الب  ياي  الاب فرة لازب ف مراحل الب  يم أر م  خل   ،ال الم

ااسساظرة اقارسسي  حسس   برسار  ال ضس  الاابسسا  اسسسبماارات الق  س  فسسي قطسساع الاقسل رالسسانم ال  جيسسسبي، رسار   سسريم صسساةا أخسسرال ااسسب جمس  ر

 الاصري  بانببارها رري  رييسي لألناا  رالبسارة مح ب اان القارة ا فريقي . الاق مات رالازايا الاانا  لارر الارل 

% فقط م  إجاالي الا اط البساري بالقارة،  اسا أن ب ساان القسارة ا فريقيس  ا تظهسر ن س  12رقا  صاةا أن البسارة البياي  في أفريقيا ا تبسارد 

خسل  ط ح إل  تغيير . رأ ا  صاةا أاه رصسا ااتسسا  رالرغبس  الحقيقيس  لبحسسي   لس  رجه  ل صاةرات الاصري ، رهذا أمر اب 15قايا  أ بر 

، مقابسل 2015أفريقيسا إلس  حس الي م يسار ةرار خسل  الربسح ا ر  مس  نساا  ناا  البباة  البساري بي  مصر رب ااالفبرة ا خيرة، في إرارة إل  

م يسار ةرار  5 املا، رأن ردارة البسارة رالصاان  الاصري  تبط ح إل  تااي  هسذا السرقم إلس  مسا يقسر  مس   2013م يار ةرار خل  ناا  2.7

 في غض ن  لث سا ات.

 رتاايس  الصساةرات حر س  رتسسهيل أفريقيسا فسي البيايس  رالبسسارة ااسسبماارات ةنسمرة ن س  رأ ا  صاةا أن رر   سك  حايسا ريفست فسالي قساة

 ال  جسسبي رالسانم رال سح  الاقسل خساماتلبقسايم  البكساليف رمازفضس  آماس مس  خسل  تس فير ماظ مس   أفريقيسا ررسرا مصسر بسي  البساري الا اط

 إل  ب اان ررا أفريقيا. ال ربي  مصر جاه ري  م  الاصارة البضايح ن   رالبأمي  السار ي رالبز يص

 الب سارن إطسار فين   ماار ي مي  نااله أا قات االذي  ،2016ل اا  «أفريقيا في ااسبماار» لااباي رت بز رر   الق    بك اها الراني البلتياي

رالقطساع الزسام بغسر   رمام سي مسباسح ا ناسا  بار الاسئ لي  الحك ميي   م  الك ميسا ةر  في ااسبمااري  الااظ م  أطرا  بي  الا بر 

ا ن س   ،ب زيز مسب يات البباة  البساري رااسبماار بي  ب ساان أفريقيسال رف ال  م بر   رؤي  صياغ  في لاساناةا  القطساع رإمكاايسات ةررتر يسزا

 . أفريقيا في الاسبااا الاا  مساني لانم الزام

 —اهاي  البيان—

الكاملة من البيانات اإلخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خالل أجهزة الكمبيوتر والتابل  وكذلك الهواتف الذكية عبر زيارة هذا يمكنكم مطالعة المجموعة 

 qalaaholdings.com/newsroom :الرابط

 

 يايسا رأرغاساا. حصس ت ال سر   ن س  امبيساد الحق ا الحصري  إلةارة رت غيل خطس ط السسك  الحايسا الاابساة بسي   (RVR) شركة سكك حديد ريف  فاليتاب   

 سم بسي  مياساء م مباسسا الاطسل ن س  الاحسيط الهاساي بكيايسا رمسررراا بالااساط  الااخ يس  فسي  يايسا  2325ت غيل خسامات الاقسل بزسط السسك  الحايسا الاابسا بطس   

 .2010في الربح المالث م  ناا رأرغااا باا في  ل  ال اصا  ا رغااي  مايا   امباا نقب إناةة هيك   حصص الا كي  

 

 قطانساتتر سز ن س   حيسث الصساان  رالبايس  البحبيس  باصسر رأفريقيسا،اسسبماارات فسي  رايساة رسر   هسي( CCAP.CA الاصسري  الب رصس   س ةب القلعة شركة

 qalaaholdings.com  اإلليكبرراي: الازيا م  الا   مات ن   الا قح. رالب اي  ال  جيسبي رالانم رالاقل را ساات الطاق  تبضا  اسبراتيسي 

 

 البيانات التطلعية )إبراء الذمة(

http://www.citadelcapital.com/
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البيسان ن س  مزساطر  لق  س . رقسا ياطس ي هسذاالبيااات ال ارةة في هذ  ال  يق ، رالبي ا ت ا حقاي  تاريزي ، تم باايها ن س  الب ق سات الحاليس ، رالبقسايرات رآراء رم بقساات رسر   ا

ذ  ال  يق  ت كل "ا هاا " أر م ررف  رغير م ررف ، رغير مؤ اة رن امل أخرال، را يابغي اانبااة ن يه ب كل مفرط. ريسب اإلرارة إل  أن ب ض الا   مات ال ارةة في ه

، "ي سباس"، "يابغسي"، "يب قسح"، "ي سرع"، "يقسار"، "ياس ي"، "ي اصسل" أر "البيااات الاسبقب ي " رياك  تحاياها م  خل  اسسبزااا مصسط حات تط  يس  ممسل "رباسا"، "سس  "

تزب سف ج هريسا نس  ت س  البسي ت كسسها ممسل "ي بقا" أر ما ه  مافي ماها أر غيرها م  الاصط حات الا ابه . ر ذل  ا حااث الف  ي  أر الابايج أر ا ةاء الف  ي ل ر   الق    قا 

  . ي . ريحب ي أةاء رر   الق    ن   ب ض الازاطر رال ك  هذ  ا هاا  أر البيااات الاسبقب

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 لالستعالم والتواصل

 السياة / غاةة حا ةة 

 رييس قطاع البس ي  رااتصاات

 (Qalaa Holdingsرر   الق    ب

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ هاتف:

 4448-791 22 20+ فا س:

  0002-662 106 20+ محا  :

Twitter: @qalaaholdings 


