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Ahmed Heikal Discusses the Challenges and 

Opportunities of Egypt’s Economic Landscape at the 

Akhbar Al-Yom Economic Conference   
 

The founder and chairman of Qalaa Holdings supports the Central Bank’s policies of gradually floating the 

Egyptian pound and called for the adoption of an integrated plan to improve the country’s energy security 

system 

 

Egypt’s economy has seen significant improvements in the last period, mainly on the back of political stability 

and the government’s success in redressing its energy supply problems, said Ahmed Heikal, the founder and 

chairman of Qalaa Holdings, an African leader in infrastructure and industry.  

Speaking at the recent Akhbar Al-Youm Economic Conference in Cairo, Heikal noted that improvements in 

streamlining energy supplies were made possible by raising prices on industrial projects, settling arrears with 

international energy companies and promoting upstream oil and gas exploration. 

Heikal said the government’s efforts have culminated in the recent announcement of Italian energy company 

Eni’s discovery of the offshore Zohr natural gas field, which he described as a “game changer in the medium 

term that is likely to open the way for new discoveries in the Mediterranean, given the geology of the 

surrounding area.”  

“Some of the challenges facing the Egyptian economy are a reflection of the challenging conditions and 

economic slowdown regionally and globally. Egyptian exports have been adversely affected, a fact that — 

among other factors — has exacerbated the foreign currency crisis and led to higher inflation due to 

diminishing inventory levels and rising costs of services,” he said. 

The chairman of Qalaa Holdings also highlighted the challenges facing foreign direct investment in Egypt, 

most notably the government and central bank’s abstention from issuing foreign currency guarantees for 

independent energy projects — an abstention that he praised, arguing that hastily issued guarantees could have 

exacerbated the foreign currency crisis.  

Heikal also voiced his support for the bank’s policy of allowing a gradual devaluation of the Egyptian pound 

against the US dollar. He said there are two different schools of thought when dealing with an exchange rate 

crisis: gradually devaluing the currency, or floating the currency and determining its value based on the 

market. However, the second option is problematic in Egypt’s context, he said, due to uncertainty over just 

how much the pound will devalue if left to the market, given the current backlog of demand stemming from 

stalled letters of credit, dividend distribution and the repatriation of foreign profits.  

During the afternoon’s headline session on energy policy reform, Heikal spoke of the need to improve energy 

security by locking in supply and improving efficiency.  
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“A durable economic recovery demands that we stay the course on tough energy reforms that ensure industry 

and households alike have the energy they need to thrive, while taking into account the needs of the poor,” 

Heikal said. “To anchor the conversation: the rate at which Egypt, as an economy, converts energy into GDP 

is poor — nearly half the rate at which Turkey does the same.”  

With a GDP of c. USD 285 billion, Egypt consumes c. 80 million tons of petroleum products annually, 

resulting in c. USD 3,560 in output for every ton of product consumed. Contrast that with Turkey, he said, 

which generates USD 800 billion in GDP by consuming about 120 million tons of product annually — or 

about USD 6,667 per ton of product consumed. That’s an 87% efficiency advantage in converting energy into 

GDP, he said. 

“The question isn’t why Turkey is so much more efficient in harnessing this key natural resources — it’s why 

we’re so inefficient. And the answers are simple: our electricity-generation infrastructure is incredibly 

inefficient, as are our refineries. We take advantage of neither the Nile River nor of railways as means of 

shipping goods. We have, for decades, mis-priced energy for industry. The energy subsidy program has 

encouraged wasteful consumption while disproportionately benefitting the wealthy. We have under-invested 

in mass transport and do not insulate our buildings.” 

Heikal concluded by emphasising the need for an integrated plan to rationalize energy consumption 

implemented over 15 to 20 years. “The question here is whether we have the will and determination to adopt 

more efficient practices to solve the demand side of the equation at the same time as we promote new 

exploration to address to supply side,” he said.  

The energy sector is one of Qalaa Holdings’ core areas, with investments in energy distribution and electricity 

generation (TAQA Arabia) and oil refining (Egyptian Refining Company, the largest private-sector project 

currently under construction in Egypt), in addition to waste conversion and alternative fuel projects (Tawazon) 

and storage and trading petroleum products (Mashreq). 

—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 
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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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خدد ايمدددت   ليقتت االددتيا ة  تحلددتيأحمددهيكل ددايل ددتحديات حددهلت يااتشدد ايقتتمددد هيا ح  ددته ي

 ياتطتحتيضمنيةعتتلت يمؤ م يأخقت ياتلاميا ح  ته ا االتي

 يؤيد سياسات المركزي لتعويم الجنيه تدريجيًا ويدعو لتبني خطة متكاملة لتحسين منظومة أمن الطاقةمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة 

 

والبشاائر التاي أسا مت بةاورة مباشارة ساي تحساين قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أن هناا  الكييار مان اايجابياات 

يادة األوضاع االقتةادية خالل الفترة الماضية، وأبرزها استقرار الحالة األمنية ونجاح الحكومة سي تدار  مشكالت إمدادات الطاقة من خالل ز

شاطة استكشاااسية جدياادة للتنقيال عاان الاانفط األساعار للمشااروعات الةاناعية وتسااوية المسااتحقات المتااخرة لشااركات البتاارول العالمياة وطاارح أن

 والغاز.

وأوضاار رئاايس شااركة القلعااة، وهااي شااركة رائاادة سااي اسااتيمارات الةااناعة والبنيااة األساسااية بمةاار وأسريقيااا، أن تلاا  الج ااود تكللاات مااؤخًرا 

تشااسات جديادة ساي البحار األباي  بااعالن عن اكتشاف حقل غااز ظظ ارظ الاحي حققتاه شاركة إيناي اايطالياة، والاحي بادورل سايفتر الباال الك

 المتوسط نظًرا للطبيعية الجيولوجية للمنطقة، وهو ما يعني تغيير قواعد اللعبة كليًا على المدى المتوسط.

ن وميجاءت كلمات هيكل خالل مشاركته بالجلسة االستتاحية لمؤتمر أخبار اليوم االقتةادي اليااني، والاحي تنعقاد سعالياتاه بالقااهرة علاى مادار يا

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من الاوزراء وكباار المسائولين الحكاوميين ونخباة مان رجاال األعماال والشخةايات 

 العامة ووسائل ااعالم والةحاسة.

لاى السااحة ااقليمياة ولفت هيكل خالل كلمته أن بع  التحديات التي يش دها االقتةااد المةاري ا ن هاي انعكااس لعوضااع غيار المواتياة ع

من  –والعالمية، بما سي حل  تداعيات التباطؤ االقتةادي العالمي والتي أيرت سلبًا على الةادرات المةرية خالل الفترة الماضية. وأسفر حل  

 ف الخدمات. عن تفاقم أزمة نقص الدوالر وزيادة التضخم سي األسعار نتيجة انخفا  مخزون السلع وارتفاع تكالي –بين أسبال أخرى 

ومن ج ة أخرى تحدث هيكل عن التحديات التي تواجه االستيمار األجنبي المباشر سي مةر، وأبرزها عدم إةادار الحكوماة المةارية والبنا  

المركزي ضمانات بالعملة األجنبية لمشروعات الطاقاة المساتقلة، غيار أن هيكال أشااد بعادم تسارع الحكوماة والبنا  المركازي ساي إةادار تلا  

 ضمانات التي قد تزيد من حدة أزمة العملة الةعبة سي مةر.ال

وأكد هيكل أنه على قناعة بسالمة سياسات البن  المركازي ساي التعامال ماع تخفاي  قيماة الجنياه مقابال الادوالر بةاورة تدريجياة، مشايًرا إلاى 

، غير أن أحدًا ال يعرف إلى أين سيةل الدوالر لو وجود مدرستين لحل مشكلة سعر الةرف من ا النزول ال ادئ، أو أن يتم تر  السعر للسوق

تم تر  سعرل للسوق سي ظال الوضاع الحاالي ومحاولاة البناو  تغطياة االعتماادات الدوالرياة وتوزيعاات األربااح وتحاويالت أربااح مساتيمري 

 ألسضل. البورةة األجانل وقطاع خاص يتجه للمراكز الدوالرية، وبالتالي سياسة البن  المركزي حاليًا هي ا

وشار  هيكل كحل  بالجلسة المسائية التي ناقشت إةالحات سياسات الطاقة، حيث تحدث مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة عن الحاجة 

 الملحة لتطوير وتحسين منظومة أمن الطاقة من خالل تامين اامدادات وكحل  تعزيز مستويات الكفاءة.

ي المستدام يتطلل عزيمة متجددة التخاح الخطوات الحاسمة نحو إةالح منظوماة الطاقاة بماا يضامن وأوضر هيكل أن تحقيق التعاسي االقتةاد

 تامين احتياجات المواطنين والمشروعات الةناعية على حد سواء، مع مراعاة احتياجات ومتطلبات الفقراء.

ملياار دوالر، ساي حاين  280يبلغ الدخل القومي حوالي مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية و 80واستطرد هيكل أن مةر تست ل  حوالي 

ملياون طان سانويًا مان  120تسات ل   –أضاعاف الادخل القاومي المةاري  3أي حاوالي  –مليار دوالر  800أن تركيا التي يبلغ دخل ا القومي 

 % سي كفاءة است ال  الطاقة. 50المحروقات. ويعني حل  أن تركيا تتفوق على مةر بنحو 

ور هنا ليس عن أسبال التفوق التركاي ساي االساتفادة مان الماوارد الطبيعياة، ولكان عان أسابال استقارناا الشاديد للكفااءة. ويرجاع حلا  التساؤل يي

ببساطة إلى عدة جزئيات، أول ا سوء تساعير الطاقاة لفتارة زمنياة طويلاة وهاو ماا أدى بادورل إلاى تشاجيع وتاوطين العدياد مان الةاناعات غيار 
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ةري، وأبرزها ةناعة األسمدة على سابيل المياال. وأدى حلا  مان ج اة أخارى إلاى القضااء علاى ةاناعات نحان ساي أشاد المالئمة للسوق الم

 الحاجة لتطويرها، ميل تدوير المخلفات.

الجزئية اليانية حسبما أوضر هيكل تتعلق بضعف ومحدودية االستيمار سي مشروعات النقل والن ري والساك  الحديدياة، وهاو ماا يرجاع بةافة 

األماار الاحي يحااول دون االساتفادة ماان المزاياا التناسسااية ال ائلاة لنقاال البضاائع باسااتخدام النقال والن ااري  –أساساية إلااى انخفاا  سااعر الساوالر 

 والسك  الحديدية سواء من ناحية التكلفة االقتةادية أو البيئية، سضالً عن عدم تطبيق حدود األوزان على الطرق. 

المتتالية من نظام الدعم العقيم الحي يشجع يقاسة ال در دون أن يحهل حل  الدعم إلى المستحقين الحقيقيين. وهنا  أيًضاا كما أن لدينا إرث العقود 

ضعف االستيمار سي مشروعات النقل العام وعدم تطبيق قواعد البناء باي من المنشآت العامة أو الخاةة، بما ساي حلا  حلاول العازل الحاراري 

 است ال  الطاقة، وحل  على سبيل الميال وليس الحةر.التي تساهم سي ترشيد 

عاًماا حتاى تاتخلص مان األعبااء التاي  20 - 15واختتم هيكل أن مةر أةبحت بحاجة إلى خطاة متكاملاة لترشايد اسات ال  الطاقاة علاى مادار 

والساؤال هناا عماا إحا كانات . 2004ناح عاام نتحمل ا اليوم بسبل المشكالت المترتبة على قةور نظام الدعم والتي بدأت تتفااقم باوتيرة مخيفاة م

لتبنااي ممارسااات  –ةااناع السياسااات وقيااادات مجتمااع األعمااال وكااحل  جم ااور المساات لكين علااى حااد سااواء  –تتااواسر لاادينا العزيمااة واارادة 

 وسياسات أكير كفاءة يترتل علي ا حل المشكالت على جانل الطلل من معادلة الطاقة.

اقة يميل أحد المجاالت المحورية التي تستيمر ب ا شركة القلعة. وتضم استيمارات القلعة سي قطاع الطاقة مشاروعات جدير بالحكر أن قطاع الط

أكبار مشاروع قطااع خااص تحات اانشااء  –توزيع الطاقة وتوليد الك رباء )شركة طاقة عربية(، وتكرير البترول )الشركة المةارية للتكريار 

تحويل المخلفات إلى وقود بديل )شركة توازن(، ومشروعات تخازين وتاداول المنتجاات البترولياة )شاركة حاليًا سي مةر(، وكحل  مشروعات 

 مشرق(.

 
 —نهاية البيان—

 ذكية عبر زيارة هذايمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خالل أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلك الهواتف ال
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ا ةعنت اساةنات اسنتراًي ية  (CCAP.Cشركة القلعة )كود البورصة المصرية  شركة رائدة في استثمارات الصنااةة االباينة ااساسنية بمصنر اأفريقيناي ًركينى 

 www.qalaaholdings.comًتضمن السااة اااسمات ااإلنشاءات االاقل االدةم العوجيستي االتعدين. زاراا مواعاا اإللكتراني: 

 

 لبيانات التطلعية )إبراء الذمة(ا

لقععنة. ااند ياسنوي هنذا البينان ةعنت مخنا ر البيانات الواردة في هذه الوثيقةي االتي ال ًعد حقائق ًاريخيةي ًم باائها ةعنت التواعنات اللالينةي االتقنديرات ا راء امعتقندات شنركة ا

ةعيه بشكل مفر . اي ب اإلشارة إلت أن بعض المععومات الواردة في هذه الوثيقة ًشكل "ااهداف" أا  معرافة اغير معرافةي اغير مؤكدة اةوامل أخرىي اال يابغي االةتماد

ر"ي "يانوي"ي "يوالنل" أا "البيانات المستقبعية" ايمكن ًلديدها من خالل اسنتخدا  مصنسعلات ًسععينة مثنل "ربمنا"ي "سنوف"ي "يعنتمب"ي "يابغني"ي "يتوان""ي "يشنر "ي "يقند

عنك التني ًعكسنها مثنل مافي ماها أا غيرها من المصسعلات المشابهة. اكذلك ااحداث الفععية أا الاتائج أا ااداء الفععي لشركة القععة اد ًختعن  جوهرينا ةنن ً "يعتقد" أا ما هو

  .هذه ااهداف أا البيانات المستقبعية. ايلتوي أداء شركة القععة ةعت بعض المخا ر االشكوك
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