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Qalaa Holdings Concludes Successful Two-Day Africa Investment
Conference in Egypt; Leadership Featured Prominently Signing three
MOUs and Announcing New Contract That Will Expand IntraRegional Trade Within East Africa and Initiate Cooperation and
Knowledge Transfer with Ethiopia in Alternative Energy
Qalaa leadership presents success stories and takes part in key panels on investing and partnering
with African countries at COMESA’s Africa 2016 Investment Forum held under the patronage of
Egyptian President Abdelfattah El-Sisi in Sharm El-Sheik, Egypt
Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), a leading African investor in energy and
infrastructure has just concluded its participation in the Africa 2016 Investment Forum in Sharm El-Sheik, a
two-day event that 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.
“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 the Forum. 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. 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 such
as Rift Valley Railways (RVR), the national railway of Kenya and Uganda.
During the event, RVR signed two MOUs, one with the Egyptian Export Council for Chemicals & Fertilizers
and one with Expo One, a company that offers trade promotion services to Egyptian exporters. Both MOU’s
will help RVR become the official inland transportation carrier for Egyptian exporters and expand levels of
intra-regional trade. The RVR signing ceremonies were attended by Egyptian Minister of Trade and Industry,
Tarek Kabil, Egyptian Minister of Investment, Ashraf Salman and the Kenyan Ambassador to Egypt, Joff
Otieno.
“RVR 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, said Qalaa’s Managing Director
for Transportation and Logistics, Karim Sadek who also took part in a panel on expanding trade between
Egypt and Africa.
Additionally, Qalaa’s solid waste management subsidiary, ECARU, signed an MOU with Ethiopia’s East
Africa Mining and announced the signing of a five-year contract with Ethiopia’s Messebo Cement that will
see the company transfer knowledge and provide technical expertise and services in the area of biomass
management and alternative solid fuels as a source of thermal energy for heavy energy consumers. The two
agreements are a significant example of knowledge transfer and cooperation between Egypt and Ethiopia.
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They will also help expand Qalaa’s business presence in Ethiopia. The company already holds a promising
gold mining concession in Western Ethiopia through its subsidiary APM (ASCOM Precious Metals).
“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 Qalaa Holdings CoFounder and Managing Director Hisham El-Khazindar who participated in key panels on industrialization and
new partnership models for African growth. “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 internationalstandard higher level education to ensuring access to public education and vocational training,” he added.
“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 points out that despite the challenges there has never been a better or more important time to invest in
African infrastructure. “The challenge is to keep dreaming of the infrastructure that will deliver sustainable
growth when the up-cycle returns.”
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
stands as one of Africa’s largest-ever project finance deals and the largest private sector infrastructure megaproject in 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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«القلعة» تختتم أعمال منتدى «االستتتتتت ما في أفريقيا» وستتتتتر قوتتتتتا تا لقيا ا
الشتتتتتترأة مت أيع تاتي  3مذأرا تفاهم وإبرام عقد يديد لتنمية التجا ة البينية م
أستتتاار تتترر أفريقيا وإادر مبا ا التعاود وتبا ل الخبرا م إ يابيا في مجاال
الطاتة البديلة
قيادات شررر ا القة ا ر رق ق ررن ال واش رر ررار ب اة نةسررات وقاشرريا دعم اليات در اكو ر الار ررتعي ال رررا ات اكو ر راريويا بووررعا
القارة األفريقيا خالم م اى اكو الار في أفريقيا لل ظلا التعميسا الذي او قا بلاي ا شرم ال يخ رحت ررايا الرئيس ربا الف اش السيسي

اخ لت شررر ا القة ا و عد البعر ررا الل ررريا  – )CCAP.CAرهي شررر ا رائاة في او ر الارات الطاقا رالب يا األورراورريا بل ررر رأفريقيا –
أرلام م اي «اكورررررر الار في أفريقيا» الذي او قا رةى ماار يعمي بلاي ا شرررررررم ال رررررريخ في إطار ال ارن الل رررررر ر بي أطراف الل ظعما
اكو الاريا في درم التعميسا ،روط دضعر وخبا م بار اللسئعلي الحتعميي رملاةي مو لع األرلام رالقطاع الخاص ،بغرق اللساراة في
ررياغا رؤيا م ر ر ا رف الا ل زيز مس ر عيات ال بادم ال واري راكو ر الار بي بةاان أفريقيا ،رر ي لزا رةى درر رإمتاويات القطاع الخاص لار
مساري ال لع اللس اام في أفريقيا.
رقام أدلا هيتل مؤورررس ررئيس موةس إدارة شرررر ا القة ا أن أدالا ك ي تر مررر اق رررادات القارة األفريقيا بلعنا رحايات دقيقيا ،رلت ا في
العاقع رحايات معض يا رليست ذات روثير رةى مقعمات رأوس ال لع ال ي ر فرد ب ا اق ادات الل طقا.
ررض را رافيلا لفرص اكو ر الار الوذابا رةى السررادا األفريقيا مس ر الا ل وارب
ناء ذلك أث اء م ررار ا هيتل بالوةسررا اكف اديا لةل اى ديث قام
ل
رخبرار الغزيرة بآليات اكو الار في أفريقيا ،رك ويلا في ضعء قيام شر ب وويس  27م ررع نايا م ذ و ور ا قبل  10و عات ربار بارها
شر ا رائاة في او الارات الطاقا رالب يا األواويا بل ر رأفريقيا .رررنع نذرر شر ا القة ا إلى عو ا أ بر شر ا او الار مباشر في أفريقيا،
ديث باأت القة ا ضررخ او ر الارار ا في األوررعا األفريقيا ب ررعرة مباشرررة م ذ رام  2006ره ا ال ايا م اكو ر الارات ال اب ا ال ي و رروت في
أوعا أفريقيا خارج م ر ،رأبرز رةك الل رررات اكو الاريا شر ا وتك دايا ريفت فالي ال ي رقعم ب غيل رإدارة شبتات الستك الحايايا
في ي يا رأرغ اا.
رقا قامت شرررررر ا ريفت فالي ب عقيع مذ رري رفاه  ،األرلى مع اللوةس ال رررررايري لة ررررر ارات التيلاريا راألورررررلاة بغرق القيام بارر اللقام
الرولي لحةعم ال قل البري لل اري الل وات التيلاريا راألولاة ،رالااويا مع شر ا » «Expo Oneالرائاة في رقاي خامات ال رريج ال واري
للو لع ال رراير الل ررري ب اف در رر ليا ال وارة البي يا في أفريقيا .رر رعقيع اللذ رري في دضررعر رزير ال وارة رال رر ارا طار قابيل
ررزير اكو الار أشرف واللان رالسفير التي ي بل ر نعف أرري ع.
رخالم م رررار بل ا رة وقاشررريا دعم اللقعمات راللزايا الاارلا لارر الارلا الل رررريا بار بارها شرررريك رئيسررري لمرلام رال وارة مع بةاان
القارة األفريقيا ،أرضرررري ري رررراد ال ضررررع الل اا كورررر الارات القة ا في قطاع ال قل رالار الةعنيسرررر ي ،أن وررررتك دايا ريفت فالي رقام
م ظعما م تامةا ل قل البضائع بطريقا وري ا رام ا رم خفضا ال تاليف و يلا ل س يل در ا ال ادرات رر ليا ال اط ال واري بي م ر ربةاان
شر أفريقيا.
رم ناوب اخر قامت ال رررر ا الل رررريا ل ارير اللخةفات «إيتارر» ال اب ا لةقة ا ،ب عقيع مذ رة رفاه مع شرررر ا «»East Africa Mining
اإلثيعبيا بغرق إو رراء شررر ا ناياة م خ ر ررا في إدارة اللخةفات ال ضررعيا راو ر خالص العقعد ال ررةب البايل ل غذيا ال ر ارات الاقيةا ايفا
اكر لاد رةى الطاقا .لا أرة ت شررررررر ا «إيتارر» ر رعقيع ارفاقيا للاة خلس ورررررر عات مع شررررررر ا األوررررررل ت اإلثيعبيا « Messebo
 »Cementإلماادها بالعقعد ال ةب البايل.
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ررقام مذ رات ال فاه مااكل يح ذى ب في مردرد وقل الل ارف رربادم الخبرات رال ارن الل ر بي م ر رإثيعبيا ،فضالل ر أو ا و ساه في
ر ليا ال عانا اللباشررررر ل ررررر ا القة ا رةى السررررادا اإلثيعبيا ،ديث رل ةك القة ا ام يا لزا رارالا إلو اج الذهب في غرا إثيعبيا م خالم شررررر ا
ال اب ا أوتعم بري يعس مي الز.
رقا أ ا ه ام الخازواار ال ريك اللؤوس رال ضع الل اا ل ر ا القة ا ،خالم م ار بوةسا وقاشيا دعم ولعذج رحايث ال ارا رخ ائن
ال را ات اكو راريويا ل حقيق ال ليا اكق اديا الل عدة بوفريقيا ،أن رابير وعريا اكو الارات ال ي وح ان ا اليعم في أفريقيا ،لالو اضا ب ا
ر ولعذج الل ي راللسررراراات السرررائا داليلا ،مرهعن بأقاام أب اء القارة رةى اكوررر الار بووفسررر م معارده الذاريا في الل ررررررات األفريقيا
الضررخلا ،ديث ي طي ذلك اوطبارلا بالوايا لو ات ال لعيل ريؤ ا ق ار ا ال اما باللقعمات ال افسرريا ال ي ر فرد ب ا أفريقيا – هذا ما ف ة شررر ا
القة ا بوليع او الارار ا.
رشاد الخازواار رةى أهليا اكو اوا ب وارا رخبرات رراد اللس الري  ،ررع يف أفضل التعادر م ذري التفاءة رالخبرة رةى السادا الارليا،
مع إرادا فرص دقيقيا ل لتي القيادات ال ررررابا م اللسرررراهلا الف الا في رع يف األفتار راللبادرات اكب تاريا .لا شرررراد الخازواار رةى أهليا
اكررقاء بالل ظعما ال ةيليا وعاء م خالم م ساراة ال باا في ا ساا الارنات ال ةليا الرفي ا م اللؤ و سات ال ةليا الرائاة دعم ال ال  ،أر
م خالم رحسي نعدة الخامات ال ةيليا الل عفرة للخ ةف مرادل ال ةي رال عوع في او حااث ررقاي برامج ال اريب الل ي.
رأضاف هيتل أن وظرر الل فائةا رواه مس قبل القارة األفريقيا ررنع إلى راة رعامل رم طيات رئيسيا ،رم بي ا رفرة اللعارد الطبي يا ررطعر
م ايير الحع لا ،واهيك ر أن القارة األفريقيا في طريق ا ل رررررربي أ بر مر ز لةقعى ال امةا دعم ال ال بال زام مع باء اكوتلاش الل عقع
بال ااد السرررتاوي لة ررري  ،ريلال ذلك في دا ذار فر رررا غير مسررربعقا رفق نليع اللقاييس .رلفت هيتل إلى ال باطؤ الذي ي رررعا طفرة روارة
الخامات رالسةع األواويا في العقت الحالي ،بار بارها أدا محر ات ال لع في أفريقيا ،م يرلا إلى أن اوخفاق أو ار السةع ويتعن ل روثير وةبي
رةى اق ررررررادات القارة ،بلا في ذلك ررانع قارة غالبيا بةاان أفريقيا رةى اكق راق ربال الي الضررررررغعط ال ي ر رق ل ا وررررررةا رلالت القارة
األفريقيا.
ررابع مؤوررس ررئيس موةس إدارة القة ا أن افا الل طيات الراه ا رضررفي أهليا ق ررعى رةى م طةبات اكو ر الار في أفريقيا ،رخا ررا في هذا
ال عقيت الذي ي يي ميزة األوبقيا لةلس الري باخعم وع يلر بلرادل ال طعر اللبترة.
رقا ووحت شررر ا القة ا في اورر حااث ولعذج م تامل ل الفي م عقات اكورر الار الل ادة بقارة أفريقيا مع اكورر اوا باللعارد ال ائةا للؤوررسررات
ال لعيل ال لعيا رر اكت ائ لان ال رررادرات ر ررر اديق الاررات السرررياديا ،رهع ال لعذج الذي أراش رلعيل رإقاما م رررررع ال رررر ا الل رررريا
لة ترير باو ر الارات  3.7مةيار دركر رل يالا إلرلام رفقا لإلطار الزم ي اللس ر اف رباء ال رراط اإلو اني خالم رام  ،2017ديث ر ا ال ررر ا
الل ريا لة ترير أ بر رلةيا رلعيل في أوعا أفريقيا رهي أ بر م ررع قطاع خاص رحت ال فيذ داليلا في م ر.
—و ايا البيان—
يمكنكم مطالعة المجماعة الكاملة مت البيانا اإلخبا ية الصا ة عت رأة القلعة مت خدل أيهزة الكمبياتر والتابلت وأذلك الهااتف الذأية عبر زيا ة هذا
الرابر: qalaaholdings.com/newsroom

تتترأة القلعة و عد البعر رررا الل رررريا  )CCAP.CAهي شرررر ا رائاة في اوررر الارات ال ررر ارا رالب يا ال ح يا بل رررر رأفريقيا ،ديث رر ز رةى قطارات
او راريويا ر ضل الطاقا راألول ت رال قل رالار الةعنيس ي رال اي  .اللزيا م الل ةعمات رةى اللعقع اإلليت ررويqalaaholdings.com :
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