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Qalaa Holdings showcases ERC, Egypt’s largest in-progress 

private-sector megaproject at Sharm El-Sheikh economic 

conference 

 
Global and regional delegates to the Egypt Economic Development Conference will look for lessons 

learned from the fully-funded US$ 3.7 billion (c. EGP 30 billion) Egyptian Refining Company 

project, which stands as the nation’s second-largest megaproject currently under-construction after 

the New Suez Canal  

 

 
The government of Egypt tapped Qalaa’ Holdings’ leaders to showcase its subsidiary Egyptian Refining 

Company (ERC), a US$ 3.7 billion (c. EGP 30 billion) greenfield refinery currently under construction in the 

Greater Cairo Area, in partnership with EGPC.  

Qalaa is highlighting the megaproject at the Egypt Economic Development Conference (EEDC) in Sharm El-

Sheikh this weekend. 

“ERC illustrates Qalaa’s strategy of investing in and developing large, nationally important infrastructure and 

industrial projects,” said Qalaa Chairman and Founder Ahmed Heikal. “The project is fully funded and 50% 

complete, putting it on track to begin production in 2017 as planned. ERC is a cornerstone of Egypt’s 

economic security and will reduce the nation’s present-day diesel imports by more than half. What’s more, 

ERC will cut Egypt’s current sulfur emissions by nearly one-third. Heading into what we expect will be a very 

busy summer on site, with over 10,000 employees working on the project, I am pleased to note that all of our 

construction permits are in hand and thousands of tons of critical equipment have arrived in Egypt.” 

Heikal will join industry leaders as well as Egypt’s minsters of petroleum and of energy and electricity on 

stage on Saturday, 14 March 2015 for a discussion of “Egypt’s Energy Equation.” 

Meanwhile, Qalaa Co-Founder and Managing Director Hisham El-Khazindar will present ERC as one of two 

case studies during the in-depth sector session on energy, joined by other national and global industry leaders.  

“Egypt currently imports about 40% of its diesel needs. As the first new refinery to be built in Egypt in years, 

ERC is a landmark for the ‘New Egypt.’ The project is a model for what a ‘win-win’ industrial public-private 

partnership should be all about,” said El-Khazindar. “Alongside continued investment in resource 

development, this is a moment at which our nation must ‘think big’ — to create assets that can make 

meaningful, ongoing contributions to national growth. ERC does so in a manner that not only adds value to 

existing resources, but that also marshaled billions in foreign direct investment to develop an environmentally 

and socially responsible project.”  

—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 
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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, Agrifoods, 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. 

 

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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خرل  المرمتمر اتصكصر     «المصررةة للكررةرر»شركة القلعة تعرر  شررر   

 شرر   صط   خ ص تحت الكنفيذ ح ليً  بمصرأكبر  ،الريخ شرم في

مليار جنيه مصرري  30بإجمالي استثمارات تزيد عن  «الشركة المصرية للتكرير»تسليط الضوء على أهم استثمارات شركة القلعة بقطاع الطاقة 

 مليار دوالر( وهو أكبر مشروع قطاع خاص ممول بالكامل وتحت التنفيذ حاليًا بمصر  3.7)

 

استجابة لرغبة الحكومة المصرية في عرض المشروعات القومية الضخمة وقصص النجرا  فري مررتمر دعرم وتنميرة االقتصراد المصرري بمدينرة 

التابع لها، وهو أحدث معمل لتكرير المنتجرات البتروليرة  «الشركة المصرية للتكرير»شرم الشيخ، تقوم شركة القلعة بتسليط الضوء على مشروع 

مليررار دوالر(، والررذي تررم  3.7مليررار جنيرره ) 30إنشررا ف فرري منطقررة مسررطرد بجمهوريرة مصررر العربيررة، بإجمررالي اسررتثمارات تزيررد عرن يرتم حاليًررا 

 استكمال تمويله بالكامل، بالشراكة مع الهيئة العامة للبترول المصرية.

رية للتكرير يعكس استراتيجية استثمارات القلعة في مشروع المصأن  ،أحمد هيكل مرسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعةقال وفي هذا السياق 

% 50بنسبة تم تنفيذف ، وأن المشروع ه تم استكمال تمويل المشروعأنأوضح المشروعات الوطنية العمالقة بمجاالت الصناعة والبنية األساسية. و

 . 2017عام في  اإلنتاجي النشاطوفقا لإلطار الزمني المستهدف لبدء 

 المحلري السروق فري السروالر واردات تقلريصوأضاف هيكل أن الشركة المصرية للتكرير ستسراهم فري تعزيرز مسرتقبل المن ومرة االقتصرادية مرع 

أن الشركة عازمة علرى تسرريع وتيررة تنفيرذ المشرروع . وأكد مصر في يةالكبريت نبعاثاتاال ثلث خفض وكذلك ،الحالية المعدالت نصف من بأكثر

 اإلنشائية ووصول آالف األطنان من المعدات والمكونات الرئيسية إلى مصر. التراخيصكافة  علىخالل األشهر المقبلة في ضوء الحصول 

، وذلرك بمشراركة أبررز 2015مرارس  14يروم السربت الموافر   «الطاقرة فري مصررمعادلرة »للجلسة النقاشرية بعنروان هيكل ينضم ومن المقرر أن 

 .والطاقة وزراء البترول والكهرباءخبراء قطاع الطاقة والسادة 

خرالل  مشرروع الشرركة المصررية للتكريررومن جهة أخرى سيقوم هشرام الخازنردار الشرريك المرسرس والعضرو المنتردة لشرركة القلعرة، بعررض 

 .والدوليةالمحلية طاقة على الساحة قيادات وشخصيات قطاع الأبرز ورشة عمل متخصصة بمشاركة 

ولفرت أن الشرركة المصررية  ،% من احتياجات وقرود السروالر بالسروق المحلري40مصر تلجأ في الوقت الحالي الستيراد نحو  أن الخازندار وقال

 . سنوات عديدةمنذ تكرير في مصر معمل للتكرير ستصبح ركيزة أساسية بمستقبل مسيرة التنمية باعتبارها أول مشروع من نوعه إلقامة 

 وأضاف الخازندار أن المشروع يعد مثاال يحتذى به في الشراكة الناجحرة برين القطراع الخراص والحكومرة المصررية بمشرروعات القيمرة المضرافة

م أن نجا  الشركة المصرية للتكريرر ذات المردود االجتماعي والبيئي، وأنه يأتي في إطار االتجاف إلى تعزيز االستفادة من الموارد المتاحة. واختت

لطرر  األفكرار الكبيررة واإلقبرال  ت من االستثمارات األجنبية المباشرة لتحقي  ذلك المقصد يعني أن الوقت أصبح مثاليًاافي حشد مليارات الدوالر

 إسهامات ملموسة ومستمرة لدفع عجلة النمو االقتصادي بالدولة.  على تطوير المشروعات القادرة على تحقي 

 –نهاية البيان  –

 

 

ذكية عبر زة رة هذا ةمرنرم شط لعة المجموعة الر شلة شن البي ن ت اإلخب رةة الص  رة عن شركة القلعة شن خل  أجهزة الرمبيوتر  الك بلت  كذلك الهواتف ال

 qalaaholdings.com/newsroomالرابط: 

 

( هي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا، تركيًزا على CCAP.CA)المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  شركة القلعة

 قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة واألسمنت واإلنشاءات واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين. زوروا موقعنا اإللكتروني:

www.qalaaholdings.com 
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ينطوي هذا البيان  لقلعة. وقدالبيانات الواردة في هذف الوثيقة، والتي ال تعد حقائ  تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة ا

ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في  .على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مركدة وعوامل أخرى، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط

ما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، هذف الوثيقة تشكل "األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "رب

أو النتائج أو "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية 

ات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذف األهداف أو البيان

 والشكوك.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 للمزةد شن المعلوش ت، رج ء اتتص  :

 

 السيدة / غادة حمودة 

 رئيس قطاع التسوي  واالتصاالت

 (Qalaa Holdingsشركة القلعة )

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ هاتف:

 4448-791 22 20+ فاكس:

  0002-662 106 20+ محمول:

 

Twitter: @qalaaholdings 


