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Qalaa Holdings Managing Director Karim Sadek Discusses the 

Potential for Economic Cooperation Between Egypt and the Countries 

of Sub Saharan Africa  
 

At a business forum held at the British University in Egypt (BUE), Karim Sadek, Managing Director at Qalaa 

Holdings participated in a panel discussion that addressed challenges and opportunities for investors in 

Africa.  

 

 

 

 

“Egypt understands the development priorities of African states, and is grappling with similar challenges, 

such as meeting infrastructure needs and catering to an expanding and young population,” said Sadek. “There 

is no denying that there are significant challenges associated with investing in Africa but the long-term 

fundamentals which include readily available resources, improved governance, and the world’s largest 

working-age population mean that there are also very real opportunities particularly when it comes to the 

energy and infrastructure sectors.” 

Sadek went on to note that the annual infrastructure deficit in Africa today stands at more than US$ 93 billion, 

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

The conference was attended by government ministers including the Minister of Higher Education, H.E. 

Khaled Abdel Ghaffar and the Minister of Planning, H.E. Hala Al-Saeed along with leading members of the 

business community. Tracing back to 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. 

—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, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit 

qalaaholdings.com. 
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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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كريم صادق العضو المنتدب لشركة القلعةة ينةا س لةال التعةاالق اا ت ةاد  صة     ةر 

 الدالل جنوب صحراء القارة األفريق ة
 

فةي القةاهرةك كةريا قةالع العلةو المنتةدة لشةركة القطعةة يسةط  خالل مشاركته بفعاليات منتدى األعمال المنعقد بالجامعة البريطانيةة 

 اللوء عطى التحديات والفرص االستثمارية الواعدة في القارة األفريقية

 

 
 

قال كريا قالع العلو المنتدة لشركة القطعة أن مصر تتفها األولويات التنموية بالدول األفريقية بل أنها تواجه تحديات مماثطةة وهةو 

تطبيةةة المتططبةات المتعطقةةة بالبنيةةة التحتيةة لعدمةةة التعةةدال السة اني المتبايةةد ايةةق الاطبةة لطشةةباة. قطع ةةا هنةا  مجموعةةة مةة  مةا يتلةةم  

التحديات الهامة المرتبطة باالستثمار في أفريقياك غيةر أن القةارة تنفةرل بالمقومةات واألسةس الجاابةة التةي تطةرن فةرص النمةو  ويطةة 

الطاقة والبنية األساسيةك وذلك بفلل توافر الموارل الطبيعية الالزمة لتشجيع بيئة استثمارية قالحةك إلى األجل وتحديد ا في قطاعات 

جانب قعول جيل جديد م  القالة ومعها تحس  مبالئ وممارسات الحوكمةك باإلضافة إلى التركيبة السة انية الفريةدة التةي تحبةى بهةا 

ا في العالا م  ال تطة العامطة.القارةك ايق تمتطك تعدال ا س اني ا هو األ  كبر واألسرع نمو 

 

الر المؤتمر مجموعة م  كبار المسئولي  الح وميي  وعطى رأسةها معةالي وزيةر التعطةيا العةالي الةدكتور خالةد عبةد الافةار ومعةالي 

 مع األعمال في مصر.وزيرة التعطي  والمتابعة واإلقالن اإللاري الدكتورة هالة السعيدك إلى جانب نعبة م  أبرز روال مجت

 

مطيةار  93وتابع قالعك إن أاد المعوقات التي تواجه االستثمار في أفريقيا هو ارتفاع العجب فةي البنيةة األساسةية ايةق بطةر أكثةر مة  

 مطيار لوالر سنوي ا لسد الفجوة الحالية في كفاءة توليد الطاقة. 17لوالر سنوي اك ويشمل ذلك 

 

يمثل العصب الرئيسةي السةتثمارات كةركة القطعةة منةا نشةيتها غيةر أن الشةركة بةدأت االسةتثمار فةي  جدير بالاكر أن السوع المصري

وتمتطك العديد م  االستثمارات التابعة التي نشيت في أسواع أفريقية خارج السةوع  2006األسواع األفريقية بصورة مباكرة منا عام 

  المصري.

 

 –نهاية البيان  –
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هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا، حيث تركز على  (CCAP.CA المصرية البورصة)كود  القلعة شركة

لى الموقع اللوجيستي، والتعدين. المزيد من المعلومات ع والدعمواألغذية، والنقل  واألسمنت،قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، 

  qalaaholdings.com :اإللكتروني

 

 

 

 

 

 لالستعالم والتواصل

 غادة حمودة / السيدة 

 رئيس قطاع التسويق 

 (Qalaa Holdings)شركة القلعة 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ :هاتف

 4448-791 22 20+ :فاكس

  0002-662 106 20+ :محمول 

Twitter: @qalaaholdings 

http://ccap.ca/
http://qalaaholdings.com/

