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News Release Cairo, Egypt: 10 September 2015 

 

Rift Valley Railways Gains Support from Egyptian 

Government Officials and Members of the Business 

Community Looking to Open New Markets in East Africa 
 

Qalaa Holdings successfully convenes event to discuss the future of trade between East 

Africa and Egypt, introducing Rift Valley Railways (RVR) to members of the Egyptian 

business community at the Federation of Egyptian Industries in the presence of high-level 

representatives from the Ministries of Trade and Industry and International Cooperation, the 

Kenyan and Ugandan ambassadors as well as former Egyptian Prime Minister, Essam 

Sharaf, who spoke about the importance of building economic and cultural ties between 

Egypt and Africa 

 

 

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

industry, was the proud host of an event that has laid the groundwork to stimulate significant 

improvement in bilateral trade between Egypt and the countries of East Africa.  

 

The one-day conference, “Rift Valley Railways: An Integrated Logistics Solution in East Africa,” 

highlighted the competitive advantages of using rail as the most efficient, cost-effective and 

environmentally friendly mode of transporting goods in East Africa and introduced Rift Valley 
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Railways (RVR) as a unique door-to-door transportation and customs-clearance service provider that 

can help local exporters from Egypt, Kenya, Uganda and South Sudan tap into new markets and grow 

the volume of intra-regional trade.  

 

Karim Sadek, Qalaa Holdings Managing Director and Head of Transportation and Logistics, and 

Andreas Heinel, RVR Chief Marketing Officer, presented the RVR turnaround story and gave 

audiences a glimpse of the impressive work that has been achieved during the past five years as well 

as a snapshot of the door-to-door service that the company is now able to provide to Egyptian 

exporters through its subsidiary EARH (East Africa Rail and Handling).  

 

“RVR is currently at the midpoint of a USD 287 million capital investment and turnaround program 

that began in January 2012 to revitalize the railway,” said Sadek. “Since the start of the renewal 

program, we have invested USD 126 million in modern rail operating technology, rebuilding 

infrastructure, expanding haulage capacity and developing modern rail operating skills in RVR’s 

2,000 strong workforce. Today we are seeing improved safety and reliability, increased capacity and a 

significant improvement in the overall efficiency of the operation.” 

 

Sadek also announced that RVR has recently purchased 500 flat wagons from CNR, the largest 

producer of rolling stock in China, the first batch (120 wagons) of which is due to arrive at the end 

of September.  
 

“These new heavy-duty wagons are a real game-changer for us. It means that we can carry much 

heavier goods, increase security and become more efficient in loading and offloading, all of which 

will make a positive contribution to your bottom line and ours,” said Heinel. “Making use of rail is 

commercially advantageous for us all. This is the first of many engagements that we want to have 

with Egypt. We see huge potential, and while there are still challenges, we believe that we are on the 

right track.” 

 

H.E. Joff Otieno, the Kenyan Ambassador to Egypt, said: “Undeniably, infrastructure and logistics 

services are the backbone of commerce, enabling traders, manufacturers and agricultural producers to 

flourish and increase productivity. This even provides an opportunity for interaction between us and 

the business community in Egypt with a view to exploring ways of broadening and deepening trade 

and investment between our two regions and presenting Kenya as the hub of trade and investment and 

the entry point to Eastern Africa.” 

 

Arthur Katsigazi, head of the Diplomatic Mission for the Embassy of Uganda, also stressed the 

importance of intra-regional trade and thanked Qalaa Holdings for the “USD 300 million that it has 

already injected into the rehabilitation of Rift Valley Railways.”  

 

“We all stand to benefit from an improved system of rail transport. Goods and services can be 

delivered faster and at a lower cost and are thus more affordable to consumers. Railway connectivity 

will spur integration within the East African community by quickening the movement of people, 

goods and services within the region,” said Katsigazi.  
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Mona Omar, former Assistant Minister of Foreign Affairs, African Relations and Chairman of the 

Africa Center at the British University in Egypt, who spoke on the opening panel of the conference, 

said: “I have worked on the Africa file for a long time, and sometimes promising and necessary 

projects do not see the light of day. Qalaa’s investment in Rift Valley Railways is a positive example 

that should be replicated.” 

 

RVR is Qalaa Holdings’ primary investment in the African transportation sector, with a 25-year 

concession to operate 2,352 km of track linking the Indian Ocean Port of Mombasa to the interiors of 

Kenya, the Ugandan capital Kampala and the northern part of Uganda. RVR has just been awarded 

the prestigious IOSH Railway Group’s International Award for health and safety after seeing on-the-

job injuries at its Nairobi workshops decline drastically by c. 90 percent.   

 

 
—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, 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. 
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2015سبتمبر  10القاهرة في  بيان إخباري  

 

 سكك حديدد ييتدف لد تح ى بدأ يد يلدد وتيندالتلر وتيودطيلر لىالدطع حيدللت هييلد  تدند ل 

 ألطيقل  شطق لييدون موط يلر وتدج يي وتنش ط لىنيل  وتو ديوت حطك 

 واألعمرال التصردقر مستقبل التجارة بين مصر وشرر  ففرققيرا وتعرقرج مجتمر شركة القلعة تعقد المؤتمر األول من نوعه الستعراض 

فرالي بماراركة واسرعة مرن كبرار ممزلري واارتري التجرارة والصرناعة والتعراون  رقفر  حدقرد سكك لمنظومة التنافسية المصري بالمزاقا

همية تعميق الروابط االقتصادقة والزقافيرة برين الدولي وسفراء كينيا وفوغندا ورئيس الواراء األسبق الدكتور عصام شرف قادد على ف

 مصر وبلدان القارة السمراء

 
 

فرققيا بصفة خاصة، قامر  شرركة فومنطقة شر   ،بصفة عامةعلى الساحة األفرققية استراتيجيتها لتعزقز التواجد المصري في إطار 

 –وهرري شررركة رائرردة فرري اسررتزماراو الصررناعة والبنيررة األساسررية بمصررر وففرققيررا  –( CCAP.CAالقلعررة وكررود البورصررة المصرررقة 

باستضرافة مرؤتمر كسرركك حدقرد رقفرر  فراليم المنظومرة المتكاملررة لولرول النقررل واللوجسرتياو فري شررر  ففرققيراك، و لررك قروم األربعرراء 

 الماضي بمقر اتواد الصناعاو المصرقة. 

ماروعاو السكك الودقدقة، في إطرار الططرط الراميرة لتسرهيل حركرة االقتصادقة والبيئية لمميزاو وقام المؤتمر بتسليط الضوء على ال

الصادراو وتنمية النااط التجاري بين مصر وبلدان شر  ففرققيا، م  تعرقج مجتم  التصدقر واألعمال المصري بمميرزاو اسرتطدام 

والترممين علرى البضرائ  المصردرة مرن جمهورقرة مصرر  يالجمركر كمنظومة متكاملرة للنقرل والارون والتطلري  يسكك حدقد رقف  فال

 العربية إلى فسوا  كينيا وفوغندا وجنوب السودان.
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وقام كرقم صاد  مدقر قطاع النقل والدعم اللوجستي باركة القلعة، واندرقاس هاقنل رئيس قطاع التسروقق واالتصراالو بارركة سركك 

لتمهيل والتطوقر الجاري تنفيذه باركة رقف  فالي، واستعراض التقردم الرذي فحراتره حدقد رقف  فالي، بعرض موطاو برنامج إعادة ا

الاركة على مدار خمس سرنواو، وكرذلك تقردقم نبرذة عرن فعمرال النقرل والتطلري  والترممين التري تقردمها شرركة شرر  ففرققيرا لططروط 

 .(EARH)السكك الودقدقة وخدماو الدعم اللوجيستي 

م صرراد  فن رقفرر  فررالي بل رر  حتررى اطن منتصررج خطررة إعررادة التمهيررل والتطرروقر الترري تبلرر  تكلفتهررا وفرري هررذا السرريا  فوضرر  كرررق

مليون دوالر منذ انطرق  برنرامج إعرادة التمهيرل فري قنراقر  126مليون دوالر فمرقكي، حيث قام  الاركة باستزمار  287االستزمارقة 

لسركك الودقدقرة وإحرقل البنيرة األساسرية لططروط النقرل واقرادة ب رض توظيج فحدث ما وصرل  إليره تقنيراو تار يل خطروط ا 2012

 موظج. 2000الطاقة االستيعابية، فضقً عن تنمية مهاراو التا يل واإلدارة بين فرقق العاملين بالاركة الذي قربو حاليًا على 

الطاقرة االسرتيعابية واقرادة معردالو طفرة هائلة فيما قتعلرق بمعراقير الصروة والسرقمة وكرذلك تنميرة  حقق وفضاف صاد  فن الاركة 

الصينية الرائدة فري صرناعة عربراو  CNRعربة مسطوة من شركة  500مؤخًرا باراء رقف  فالي الكفاءة التا يلية، مايًرا إلى قيام 

 سبتمبر الجاري.فواخر عربة ومن المقرر وصولها  120السكك الودقدقة، ولف  فن الدفعة األولى مكونة من 

وفكرد انرردرقاس هاقنررل فن وصررول العربرراو الجدقرردة سرريكون بمزابررة نقلررة نوعيررة بمعمررال سرركك حدقررد رقفرر  فررالي مررن خررقل تنميررة حجررم 

وهررو مررا سررينعكس  ،كفرراءة فعمررال التوميررل والتفرقرر االرتقرراء بوكررذلك  ،الارروناو والبضررائ  المنقولررة وتطرروقر معرراقير األمررن والسررقمة

النسبة للمصدرقن المصرقين م  تنمية ربوية الاركة في الوق  نفسه. وفوضر  هاقنرل فن إحيراء منظومرة مردوده في تقليل تكلفة النقل ب

 السكك الودقدقة سيكون له مردود هائل على فناطة النقل واللوجستياو في القارة اإلفرققية.

  األعمرال المصرري والكينري، مؤكردًا فن وخقل كلمته بالمؤتمر رحب السفير الكيني بالقراهرة جروف فوتينرو بزقرادة التعراون برين مجتمر

االسررتزمار بمجرراالو البينررة األساسررية والنقررل واللوجسررتياو هررو األسرراس الررداعم لنمررو إنتاجيررة وفعمررال ماررروعاو التصررني  والتصرردقر 

بوابرة عن كونها  فضقً  ،واإلنتاج الزراعي بالمنطقة. وفوض  فوتينو فن بقده تسعى لترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للتجارة واالستزمار

العررالم إلررى فسرروا  شررر  ففرققيررا، وفنرره قتطلرر  إلررى تعزقررز العققرراو االقتصررادقة مرر  مصررر ودراسررة سرربل تعميررق الررروابط التجارقررة 

 واالستزمارقة بين البلدقن.

مرن نمرو التجرارة  ومن جانبه شدد فرثر كاتسيجااي القرائم بمعمرال السرفير األوغنردي بالقراهرة، علرى ضررورة ترذليل العقبراو التري تورد

مليون دوالر إلعادة تمهيل وتطوقر سكك حدقرد  300البينية، وفعرب عن امتنانه لاركة القلعة التي ضط  حتى اطن استزماراو بقيمة 

 رقف  فالي.

ة، وفن ولف  كاتسيجااي فن تطوقر شبكاو السكك الودقدقة قعد خطوة حاسمة على طرقق التكامل اللوجستي بين بلردان القرارة األفرققير

 لك سيطرح المزقد من الفرص االستزمارقة في شتى المجاالو م  تنمية التجارة البينية على الساحة األفرققية. وفوض  فن إحياء سكك 

 بلردانحدقد رقف  فالي سيكون له مردود هائرل علرى مجتمعراو شرر  ففرققيرا بفضرل تقليرل تكراليج النقرل وتسررق  حركرة البضرائ  برين 

 المنطقة.

 مركرز ورئريساألسربق  األفرققيرة للارئون الطارجيرة واقرر مسراعدقالر  السرفيرة منري عمرر لمتها بالجلسة االفتتاحيرة خقل كو

الكزيرر مرن ، وفن ، فن ملرج العققراو المصررقة األفرققيرة كران مورور اختصاصرها لفتررة طوقلرةالبرقطانيرة بالجامعرة ففرققيا

لم تجد طرققها إلى النور، غيرر فن اسرتزماراو شرركة القلعرة فري سركك على الساحة األفرققية الماروعاو الويوقة والواعدة 

 حدقد رقف  فالي تعد مزاالً قوتذى ونمو ج قنب ي إعادة تطبيقه في شتى فنواء القارة األفرققية.

 تمتلرك حيرث األفرققيرة، ارةالق بمسوا  النقل قطاع في القلعة شركة استزماراو فبرا فحد فالي رقف  حدقد سكك شركة وتمزل

 مينرراء بررين تررربط الترري وفوغنرردا كينيررا فرري الودقدقررة السرركك شرربكة إلدارة عاًمررا 25 مدترره حصرررقًا امتيرراًاا فررالي رقفرر  شررركة

 كرل فري الداخليرة بالمناطق مروراً  و لك كم، 2.352 بطول كامباال األوغندقة والعاصمة بكينيا الهندي المويط على مومباسا

 المرموقرررة التقدقرقرررة بالجرررائزة فرررااو  فرررالي رقفررر  حدقرررد سررركك شرررركة فن إلرررى اإلشرررارة وتجررردر. وفوغنررردا كينيرررا مرررن

IOSH International Railway Group Award تكرقًمرا المهنيرة، والسرقمة للصروة الدوليرة الهيئرة مرن 2015 لعرام 

         %.90 بووالي نيروبي في العمل بورش اإلصابة معدالو تقلي  عن فثمرو التي الاركة لجهود
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 —نهاقة البيان—

 

 

ييكنكم مال تع  وتيجيله  وتك مي  مر وتبل ن ت وإلخب يي  وتو دية هر شطك  وتقيع  مر خالل أج زة وتكيبللىط لوتد ييف لكذتك 
 qalaaholdings.com/newsroom :وت لوىف وتذكل  هبط زي ية هذو وتطويط

 

شركة رائدة في اسرتزماراو الصرناعة والبنيرة األساسرية بمصرر وففرققيرا، تركيرًزا  (CCAP.Cشطك  وتقيع  )كلد وتبليص  وتيوطي  

علررى قطاعرراو اسررتراتيجية تتضررمن الطاقررة واألسررمن  واإلنارراءاو والنقررل والرردعم اللوجيسررتي والتعرردقن. اوروا موقعنررا اإللكترونرريم 

www.qalaaholdings.com 

 

 وتبل ن ت وتداليعل  )إيطوء وتذم (

البياناو الواردة في هذه الوثيقة، والتري ال تعرد حقرائق تارقطيرة، ترم بنائهرا علرى التوقعراو الواليرة، والتقردقراو ودراء ومعتقرداو شرركة 

اد عليره باركل القلعة. وقد قنطوي هرذا البيران علرى مطراطر معروفرة وغيرر معروفرة، وغيرر مؤكردة وعوامرل فخررى، وال قنب ري االعتمر

مفرط. وقجب اإلشارة إلى فن بعض المعلوماو الواردة في هذه الوثيقة تاكل كاألهدافك فو كالبياناو المسرتقبليةك وقمكرن تودقردها مرن 

خقل استطدام مصطلواو تطلعية مزل كربماك، كسوفك، كقلتمسك، كقنب يك، كقتوقر ك، كقاررعك، كققردرك، كقنرويك، كقواصرلك فو 

هو منفي منها فو غيرها من المصطلواو الماابهة. وكذلك األحداث الفعليرة فو النترائج فو األداء الفعلري لارركة القلعرة قرد كقعتقدك فو ما 

تطتلررج جوهرقررا عررن تلررك الترري تعكسررها مزررل هررذه األهررداف فو البيانرراو المسررتقبلية. وقوترروي فداء شررركة القلعررة علررى بعررض المطرراطر 

  .والاكوك
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 السيدة / غادة حمودة 
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  4439-2791 2 20+ هاتجم
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