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Qalaa Holdings Completes Final US$ 120 mn Funding Round 

for the Egyptian Refining Company 
 

The Egyptian Refining Company (ERC) is now 99.6% complete and is on track to reach full 

commercial operations during the third quarter of this year 

  

 
Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in energy and infrastructure, has 

just announced that it has completed a US$ 120 mn funding round for its subsidiary, the Egyptian Refining 

Company (ERC), the final such round requested by ERC’s project finance lenders, consisting of a US$ 70 mn 

capital increase and a US$ 50 mn shareholders loan, bringing, the total equity component up to c. US$ 1.5 bn 

and the total cost of the megaproject up to US$ 4.4 bn.  

According to Qalaa Chairman and Founder, Ahmed Heikal, the US$ 120 mn in new funding will be utilized to 

pay the first project finance debt installment and part of the second debt installment for ERC which is now 

99.6% complete and set to begin full commercial operations during the third quarter of 2019. 

Qalaa Holdings has taken a non-interest bearing loan from its principal shareholder to finance its share in the 

capital increase.   

“The majority of our large shareholders have stepped up their commitments and given us their full support 

which is a testatment to the solid fundamentals of a project that has the potential to become economically and 

environmentally transformative for Egypt,” said Heikal. ERC has already started trial operations earlier this 

year and as of May it had supplied c. 160,000 tons of low sulfur European specs diesel, naphtha, and high-

octane gasoline to the Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC). We look forward to the official 

launch of operations in the coming months.”  

ERC is the largest private sector-led infrastructure megaproject in Africa with a broad spectrum of debt and 

equity investors led by Qalaa and including the Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) and global 

development finance institutions alongside Egyptian, Gulf and international investors. 

As an import substitution project, ERC will significantly slash Egypt’s import bill for petroleum products. The 

refinery has the capacity to produce c. 4.7 mn tons of refined products and high-quality oil derivatives, 

representing 40% of Egypt’s current imports. The project created 700 permanent jobs and more than 15,000 

jobs during peak construction in addition to the transfer of knowledge that occurred when global experts 

worked alongside local employees to bring this project to life. 

As a producer of Euro V diesel, ERC will improve air quality by reducing the amount of sulfur emissions. The 

adjacent state-owned Cairo Oil Refiner (CORC) provides ERC with feedstock, which it then refines into 

higher-value products like Euro V diesel that are sold on the local market. ERC uses cutting-edge technology 

to abide by global environmental standards and will prevent the release of 96,000 tons of sulfur annually, or 

c.29% of Egypt’s present-day total. 

—Ends— 
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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 Marketing & Sustainability 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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 بيان إخباري

 2019 مايو 29القاهرة في 

  شرررررلقلعة ملرررررليلع  تقليلع م   عةألخيلةعتموي يلعة جو لعة ت  نعإتمامعشرررررلقلعة    لع

 م يونعدواللع120
ع

صل ء اصتشررليل اصتراعخ ل ل اصعلا اصلاصم م  اصنهائيت  إتمام االسررت  ا ا   %99.6اكتمال تنفيذ مشررع ا اصميررعيت صيتكعيع لم  ل 

 اص ام اصراعخ

 

 

ع  ،  ي أ عيعيا (  هي شررعكت عائ ف  ي اسررتلماعا  اص اات  اصلنيت ايسرراسرريتCCAP.CAأعين  اصي م شررعكت اصعي ت وك   اصل عيررت اصميررعيت 

ميي     الع  70اصتي تتك   م  زيا ف عأس مال لعيمت ،  اصميررررعيت صيتكعيعصمشررررع ا ميي     الع  120لمليغ اصر صت اصتم يييت ايليعف إتمام 

تععيلًا ميياع   الع  1.5شق االستلماعا  اصعأسماصيت لاصمشع ا إصى عتفا لذصك  ي .تم تل يتها لاصكامل ميي     الع 50لعيمت  اع ض مساهمي  

 ميياع   الع أمعيكي. 4.4اصتكيفت االستلماعيت صيمشع ا لينما يليغ إرماصي 

 

ميي     الع سرررر م يتم  120اصر ي  لعيمت  يتاصتم يياصهزمت   ي هذا اصسرررريال اال أهم  هيكل موسررررس  عئيس مريس إ اعف شررررعكت اصعي ت، أ  

 %99.6هاصيًا اصلاني، عيًما لأ  م  ل اكتمال اصمشررع ا يليغ اصعسرر  رزء م  كذصك سرر ا   صم ي نيا  اصشررعكت اي ل عسرر  اصسرر ا   ا  يسررتل امها

 .2019صل ء اصتشليل اصتراعخ ل ل اصعلا اصلاصم م  عام  ا  اصنهائيتاالست  ا لاصتزام  ما  ذصك 

 

شعكت تم يل م لعخ ل      ائ  شعكت اصعي ت عيى  ا  هيي   سي لاص اصر صت اصتم يييت رزء م  مشاعكتها  ي تم يل للعض م  اصمساهم اصعئي

 اصمذك عف.

 

شكال اص عم صيمشع ا  ه  ما يوك  ا ف ايس س  أضام هيكل أ  كلاع مساهمي اصمشع ا صم يتع   ا  ي زيا ف ت ه اتهم اصتم يييت  تع يم كا ت أ

ا اصتي يع م عييها مشع ا اصميعيت صيتكعيع  ا عته عيى تهعيق نعيت ته يييت  اعات لاصمساع االاتيا خ  اصليئي صميع.  أ ضح هيكل أنه يت ي

أصم    م   160إنتاج  ت عي  ه اصي هيم تم ى ل ء اصتشررليل اصتراعخ صيمشررع ا ل ل ايشررهع اصمعليت مشرريًعا إصى نراا التلاعا  اصتشررليل إص

 .2019 ا   اصس الع منلفض اصكلعي   اصنا لا  اصلنزي  عاصي اي كتي  إصى اصهيئت اص امت صيلتع ل هتى ماي  

 

أكلع مشع ا ا اا لاص  ي مرال اصلنيت اصتهتيت لأ عيعيا، اصذخ ي    اصشعكت اصميعيت صيتكعيع  تز شعكت اصعي ت لعيا ف مشع ا عم ل لهرم  ت

عيى موسرررسرررا  اصتم يل اصتنم خ كلعى اصمشرررع ا لتن ا ااع ف اصمسررراهمي   اصرها  اصمععضرررت لما  ي ذصك اصهيئت اص امت صيلتع ل  هيم ينفع  

 .ايس ال اص اصميت م  ميع  مريس اصت ا   اصلييري  كذصك كلاع اصمستلمعي  االستعاتيريي  ص  صيت اصساهت ا

 

شلييه  ي تعييص  اع ا   ساهم اصمشع ا عن  ت سي  تر ع اإلشاعف إصى أ  مشع ا اصميعيت صيتكعيع يملل أه  اصل ائل اص مييت ص ستيعا ، هيم 

م   %40ميي      سررررررن يًا م  اصمنترا  اصلتع صيت عاصيت اصر  ف  اصعيمت أ  ما ي ا ل ه اصي  .74ميررررررع م  اصمنترا  اصلتع صيت، علع إنتاج 

أصم  عيررت عمل مواتت ل ل معاهل  15 ظيفت  ائمت  ت  يع أكلع م   700 اع ا  ميررع  ي اص ا  اصعاه . كما سرراهم اصمشررع ا  ي ليق 

  اصميي  إصى اص اميي   اصم ظفي  اصميعيي .اإلنشاء،  ض ً ع  مساهمته  ي نعل اصم ع ت م  اصللعاء اص

 

أصم    م  غاز لاني أكسررررررري  اصكلعي  أ  ما ي ا ل  96 م  اصمععع أ  يي ب اصمشرررررررع ا   ًعا هاًما  ي ت زيز اي اء اصليئي علع منا انل ام 

ريا تكعيع اصنف   االصتزام لأ ضررررل م  هرم االنل الا  اصكييت  ي ميررررع هاصيًا،  ذصك ع   عيق اسررررتل ام أه م ما  يرررري  إصيه تكن ص  29%

ف اصم اييع اصليئت اص اصميت.  سرررررتهيرررررل اصميرررررعيت صيتكعيع عيى كا ت م ل   اإلنتاج م  شرررررعكت اصعاهعف صتكعيع اصلتع ل اصمرا عف صها، لم إعا 

  لي ها  ي اصس ل اصمهيي. V-Euroتكعيعه إلنتاج اصمنترا  اصلتع صيت عاصيت اصر  ف ملل  ا   اصس الع اصم الق صيم ايفا  اي ع ليت 
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( هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا، حيث تركز على CCAP.CA)كود البورصة المصرية  شركة القلعة

تديأل. المزيد مأل المتلومات على الموق   لدعد اللوليزتتتتتتتي، والت ق، وا قة، واألستتتتتتمن ، واألم ية، والن طا قطاعات استتتتتتتراتيضية تتطتتتتتتمأل ال

  qalaaholdings.comاإلليكتروني: 

 

 )إبراء الذمة( المستقبليةالبيانات 

لقلتة. وقد ينطوي ه ا البيان على مخاطر البيانات الواردة في ه ه الوثيقة، والتي ال تتد حقائق تاريخية، تد بنائها على التوقتات الحالية، والتقديرات وآراء ومتتقدات شتتتتتتتركة ا

وعوام، أخرى، وال ينبغي االعتماد عليه بشك، مفرط. ويضب اإلشارة إلى أن بتض المتلومات الواردة في ه ه الوثيقة تشك، "األهداف" أو متروفة ومير متروفة، ومير مؤكدة 

ي"، "يواصتتت،" أو ر"، "ينو"البيانات المزتتتتقبلية" ويمكأل تحديدها مأل خاس استتتتخداح مصتتتطلحات تطلتية مث، "ربما"، "ستتتوف"، "يلتم "، "ينبغي"، "يتوق "، "يشتتتر "، "يقد

تختلف لوهريا عأل تلا التي تتكزتتتها مث، "يتتقد" أو ما هو منفي منها أو ميرها مأل المصتتتطلحات المشتتتابهة. وك لا األحدال الفتلية أو النتائأل أو األداء الفتلي لشتتتركة القلتة قد 

  .كوكه ه األهداف أو البيانات المزتقبلية. ويحتوي أداء شركة القلتة على بتض المخاطر والش

 

 

 

 

 

 

 

 لالستعالم والتواصل:

 مادة حمودة  /الزيدة 

 االستدامةالتزويق ورئي  قطا  

 (Qalaa Holdings)شركة القلتة 

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ :هاتف

 4448-791 22 20+ :فاك 

  0002-662 106 20+ :محموس

 qalaaholdings@تويتر: 

http://www.citadelcapital.com/

