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Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal 

Participates in Panel on African Investments at the Russia-

Africa Economic Forum in Sochi 

 
Qalaa’s Ahmed Heikal joined business leaders from more than 50 African countries at the Russia-Africa 

Economic Forum co-hosted by Egyptian President Abdel Fattah El Sisi and Russian President Vladimir Putin. 

Heikal participated in a panel on investment with leading African financiers and investors.  

 

 

Qalaa Holdings Chairman and Founder, Ahmed Heikal participated in the Russia-Africa Economic Forum co-

chaired by President Abdel Fattah El-Sisi and Russian President Vladimir Putin. The two-day event taking 

place in the Black Sea resort town, Sochi featured panel discussions on issues ranging from Russian-African 

cooperation in energy, trade and infrastructure investment to collaboration in science, technology and digital 

security.  

“Although we are on the verge of entering a global recession with rising tensions over trade, the African 

continent continues to record levels of growth that are relatively high,”  said Heikal in an interview with RT 

on the sidelines of the event. “As for Egypt, I am fully supportive of the government’s economic reform 

agenda particularly gradual removal of energy subsidies.” 
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Qalaa has long been a staunch believer in the fundamentals of both Egypt in particular and Africa as whole. 

The underlying growth drivers are strong, with some of the world’s largest consumer markets as well as an 

increasingly large working-age population. As one of the largest private sector investors in the country and the 

earliest in the continent, Qalaa has vast experience in capitalizing on these fundamentals to build  successful 

businesses, including investments in strategic sectors such as energy, cement, transporation and logistics, 

mining, agrifoods, as well as printing and packaging.  

“Closing the infrastructure gap in Africa is something Qalaa has been working to achieve for years, but it 

cannot be achieved without key partnerships between the public and private sectors. Our flagship Egyptian 

Refinery Company (ERC) is the largest PPP infrastructure in Africa and is a prime example of this, blending 

global funding, private enterprise, and public support to develop what is now a cornerstone of Egypt’s 

economic security,” said Heikal. 

With stability being key to developing investment and attracting capital, PPP structures are attractive from a 

fiscal point of view, with numerous countries already passing legislature to encourage development. “One of 

the key sources that allowed us to build an oil refinery was project financing that attracted USD 4.4 billion for 

us. Today, we produce petrol that complies with the European regulations. How did we get this kind of 

money? Through a regime that attracts international financial institutions and welcomes them into the 

country,” said Heikal.  

Heikal’s session on investing in Africa included discussion on the business climate in Egypt, particularly for 

foreign entrants into the market. “Eight years back, 50% of my wealth was housed out of Egypt; today that 

figure stands at less than 1%. That is the kind of confidence we have in the reforms and the regime, which a 

this point in time is extremely encouraging and welcoming for a private sector that is serious — investors 

looking to build real businesses.”  

Heikal was the only representative of the Egyptian private sector at the Summit. Government participants 

included Minister of Planning Monitoring and Administrative Reform Hala El Said, CIT Minister Amr Talaat, 

African Union Commissioner for Infrastructure and Energy Amani Abou-Zeid and Head of the Suez Canal 

Economic Zone, Yehia Zaki.  

 

—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, Mining and Printing & Packaging. To learn more, please visit 

qalaaholdings.com . 

 

 

 

For more information, please contact: 

 

Ms. Ghada Hammouda 

Chief Sustainability & Marketing Officer 

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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ا  إفريقي - ا منتدى روسيبفريقية حول االستثمارات اإلندوة أحمد هيكل يشارك في 

 سوتشي االقتصادي ب
 

دعل  إفريقي   50في إفريقيا ينضس  إل  اادة عاما  ع رر م   عالموارد الطبيعي  األسساسسي الرائدة بمشسرعاا  البني  القلع   ؤسس  رسر   م

رعسسي فدديمير بويي   عيشسارف في إفريقيا االادصسادي برئاسس  الرئي  ابد الاداا السسيسسي عه ير  ال –لحضسور عاما  مندد  رعسسيا 

 هدعة حو  االسدرمار بحضور ممرلي  بر  المؤسسا  الدمويلي  عالمسدرمري  األفارا .

  

 

 

عالذي اقد ال    إفريقيا االادصسادي –رعسسيا مندد  عاما   في   مؤسس  عرئي  ملل  إدارة رسر   القلع عحمد هيكل الد دور رسارف 

عاد . في مندلع مدين  سسسويشسسي الرعسسسي  فدديمير بويي ه ير  الرعسسسي الرئي  ابد الاداا السسسيسسسي ع   ل م  رئاسسس مدار يومي  ب

  عالدلسارة  الطسااس   فريقي في ملساالالدعساعن الرعسسسسسي اإمخدلاس  عبرههسا  حو  اضسسسسايسا يس حلقسا  هقسارسسسس يضسسسسمنسا عامسا  المندسد  

 األم  الرامي. العلوم عالدكنولوجيا عملاال  عاعن في الدساسي   باإضاف  إل  سبل عاالسدرمار في البني  األ

همو مرياع    عدال فريقي  يواصسل يسسليل من القارة اإعاما  المندد  إ هامشاناة رعسسيا اليوم ال   مع عجراها  عاا  هيكل في مقابل  

معرب ا ا  ي ييد  الكامل لبرهامج  الدلارة الدويرا  بشسسس ن هديل  يصسسسااد الدخو  في ر ود االمي   ا ال عرسسسكع هاغ  عهر    اهسسسسبي  

 الطاا .اإصدا االادصادي الذي يناذ  الحكوم  المصري  خاص  ما يدعلق برفع الدا  بصورة يدريلي  ا  
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عيؤم  رسر   القلع  بامددف مصسر بصسورة خاصس  عالقارة اإفريقي  بصسورة اام  للمقوما  األسساسسي  المحاوة للنمو  عال  رعسسها 

حيث يمدلك يعداد ا السسمرا    باإضساف  إل  الدر يب  السسكاهي  الاريدة الدي يح   بها القارةب  بر األسسوا  االسسدهد ي  في العال     يمدعها

ا في العال  م  . عيعكف الشسر    باادبارها عاحدة م  ع بر ععادم مؤسسسسا  القطان الكدل  العامل  حيث سسكاهي ا هو األ بر عاألسسرن همو 

سسدرماري  في مصسر عإفريقيا  ال  يوفيف يلك المعطيا  في بنا  هما أ عاما  هاجح  في مخدلف القطااا  االسسدراييلي   الخاص اال

 مرل الطاا  عاألسمنا عالنقل عالدا  اللوجسدي عالدعدي  عاألغذي  عالطباا  عالدغليف  مسدايدة م  الخبرا  الواسع  الدي يح   بها.

عهو األمر الذي المك   في إفريقيا  سساسسي  البني  األمشسرعاا    سسد الالوة فيرص منذ سسنوا  ال  عععضس  هيكل عن رسر   القلع  يح

الرائد  المصسري  للدكريرععرسار إل  عن مشسرعن الشسر      بي  القطااي  العام عالخاص.اسسدراييلي  رسرا ا  يحقيقه دعن بنا  رسرا ا  

عالذي يد  في عفريقيا  و رسهادة ال  هلاا همو أ الشسرا ا  االسسدراييلي  بي  القطااي  العام عالخاص هالذي يناذ  الشسر   في مصسر 

ينايذ  بدضسسافر اللهود بي  مؤسسسسسسا  الدمويل العالمي  ع بر  الشسسر ا  االسسسدرماري  عدا  المؤسسسسسسا  الحكومي  لبنا  عيطوير هذا 

   الذي عصب  اليوم عحد عه  ر ائو األم  االادصادي الوطني. المشرعن العمد

يبدع م  يحقيق االسسدقرار  عبنا  الشسرا ا   عجذب رؤعس األموا عن الر ائو المحوري  لدحسسي  المنا  االسسدرماري   ععرسار هيكل إل 

عععضسسس  عن عحد عه  مقوما  هلاا  . الدنمي ا  االادصسسسادي  الدي يعمل ال  يعويوالدشسسسريعبي  القطااي  العام عالخاص  عإصسسسدار 

هو المنا  االسسدرماري الذي يح   به مصسر بقيادة الن ام الحالي الذي هل  في خلق بي   مسسدقرة  المصسري  للدكريرمشسرعن الشسر    

االي  اللودة لدمويل هذا المشسسسرعن الرائد الذي يندج اليوم مواد بدرعلي  مليار دعالر  4.4عجا ب  لدسسسسدرمار  عهو ما ع مر ا  جذب 

 يدوافق مع معايير اإهداأ عاللودة األعرعبي . 

ا حو  ال –الدي اقد  ضسسسم  عاما  المندد   –" االسسسسدرمار في إفريقيا" ناعلا هدعةيع عفرص مصسسسر االسسسسدرماري في   منا هقارسسس 

إال سسنوا   ي في البدد  عالدي ععضس  خدلها الد دور عحمد هيكل عن هصسف اسسدرمارايه  اها خارأ مصسر منذ  ماهي األجنباالسسدرمار 

% حالي ا باضسل الرق  الدي يح   بها المنا  االسسدرماري الوطني خاصس  في ضسو  الن ام السسياسسي 1عن هذ  النسسب  اد يقلصسا ألال م   

  عهي المعطيا  الدي يوفر فرص اسسسسسدرماري  جا ب  لمؤسسسسسسسسسسا  القطان الخاص الررسسسسيد عهلاا برامج اإصسسسسدا االادصسسسسادي

 يدطلعون إل  بنا  هما أ عاما  هاجح .  عالمسدرمري  الذي

مندسد  عالسذي رسسسسارف فيسه اسدد م  لممرسل الوحيسد للقطسان الخساص المصسسسسري في ال سان ا عيلسدر اإرسسسسارة إل  عن السد دور عحمسد هيكسل

  عالد دور امرع طلعا عاإصدا اإداريعالمدابع  عهير الدخطيط ي  م  بينه ؛ الد دورة هال  السعيد المسؤعلي  الحكوميي  الباره

عالمعلومايي  عالطاا  عالسسياح  في االيحاد  األسساسسي ماوض البني  عهير االيصساال  عيكنولوجيا المعلوما   عالد دورة عماهي عبو هيد 

 العام  للمنطق  االادصادي  لقناة السوي .   عالمهندس يحي  ه ي رئي  الهي  األفريقي

 —نهاية البيان—

 

( هي رسر   رائدة في اسسدرمارا  الطاا  عالبني  األسساسسي  بمصسر ععفريقيا  حيث CCAP.CA) ود البورصس  المصسري    شررةة اققعةة

اللوجيسسسدي  عالدعدي . المويد م  المعلوما  ير و ال  اطااا  اسسسدراييلي  يدضسسم  الطاا   عاألسسسمنا  عاألغذي   عالنقل عالدا   

 qalaaholdings.com  ال  المواع اإلكدرعهي:

 

 اقبيانات اقتطعةية )إبراء اقذمة(

لدقسديرا  عررا  عمعدقسدا  رسسسسر س  البيساهسا  الواردة في هسذ  الو يقس   عالدي ال يعسد حقسائق يساريخيس   ي  بنسائهسا ال  الدواعسا  الحساليس   عا

القلعس . عاسد ينطوي هسذا البيسان ال  مخساطر معرعفس  عغير معرعفس   عغير مؤ سدة عاوامسل عخر   عال ينبغي االادمساد اليسه بشسسسسكسل 

ا م  مارط. عيلب اإرسارة إل  عن بع  المعلوما  الواردة في هذ  الو يق  يشسكل "األهدا " عع "البياها  المسسدقبلي " عيمك  يحديده

http://www.qalaaholdings.com/
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خد  اسسدخدام مصسطلحا  يطلعي  مرل "ربما"  "سسو "  "يلدم "  "ينبغي"  "يدواع"  "يشسرن"  "يقدر"  "ينوي"  "يواصسل" عع 

"يعدقد" عع ما هو مناي منها عع غيرها م  المصسطلحا  المشسابه . ع ذلك األحداا الاعلي  عع الندائج عع األدا  الاعلي لشسر   القلع  اد 

لسك الدي يعكسسسسسهسا مرسل هسذ  األهسدا  عع البيساهسا  المسسسسسدقبليس . عيحدوي عدا  رسسسسر س  القلعس  ال  بع  المخساطر يخدلف جوهريسا ا  ي

 .عالشكوف

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 لالستعالم والتواصل

 غادة حمودة   /السيدة 

 رئيس قطاع االستدامة والتسويق

 
 ( Qalaa Holdings)شركة القلعة 

ghammouda@qalaaholdings.com 
  4439-2791 2 20+ :هاتف 

 4448-791 22 20+ :فاكس

  0002-662 106 20+ :محمول 

 qalaaholdings@يويدر: 


