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Cairo, 21st June 2015, 10:00 hrs Cairo time (08:00 hrs GMT) 

 

ERC Signs Long-Term Land Lease Contract with KarmSolar to Develop a 

c. 50,000 m2 Solar Farm in Sahl Hasheesh 

 

ERC will provide KarmSolar with c. 50,000 m2 to build a USD 2.5 million solar energy installation with a minimum 

generation capacity of 2 MW; move is an outgrowth of ERC’s commitment to environmental sustainability in Sahl 

Hasheesh. 

 

Egyptian Resorts Company (EGX: EGTS.CA), Egypt’s leading master developer of mega communities, has signed a 

contract that will see the company provide land to KarmSolar for a cutting-edge solar power installation, with a 

minimum generation capacity of 2 MW, under the Government of Egypt’s feed-in tariff program (FIT). 

 

The facility will cost c. USD 2.5 million to bring online and could be operational as early as the second half of 2016. 

 

ERC will provide KarmSolar with c. 50,000 sqm of land located far from existing residential neighborhoods in Sahl 

Hasheesh, the leading holiday and second-home community on the mainland Red Sea Coast. The agreement gives 

KarmSolar the right to use the land, for a period of 27 years, during which time ERC will be entitled to a 2% share of 

revenues earned through the feed-in tariff, as mandated by the FIT regulations. 

 

The FIT governs the conditions under which private-sector actors can sell independently generated power into the 

national electricity grid. The Government of Egypt has a target of building-out 12 GW of renewable energy capacity 

by 2020 — the most ambitious goal of its kind in North Africa and second in the Arab world only to Saudi Arabia.  

 

“This contract isn’t about our income statement, but about sending two messages about our future legacy,” said 

ERC Chief Executive Officer Mohamed Kamel. “First, it underscores our commitment to being part of the solution to 

some of the most pressing challenges our nation faces today, chief among them being the ongoing energy crisis. We 

believe Egypt is, by virtue of its geography, ideally suited to add renewables to its national energy mix. 

 

“Second, we have aimed since inception to be as sustainable a community as possible. This begins with how we 

respect our pristine bay and extends to the building code, design guidelines and world-class infrastructure and 

community standards throughout Sahl Hasheesh,” Kamel noted. “We are delighted that renewables will become 

part of that mix, effectively lowering our environmental footprint. I would particularly like to thank my inspirational 

friend and co-founder of KarmSolar, Yumna Madi, who brought this opportunity to Sahl Hasheesh.” 

 

KarmSolar is a private Egyptian company dedicated to providing innovative off-grid solar energy solutions, with an 

eye towards utilizing the sun to replace diesel-powered processes and producing energy that is affordable, reliable 

and environmentally friendly. 

 

“ERC’s faith in our vision is allowing KarmSolar and our architectural arm KarmBuild the opportunity to design and 

construct an innovative and groundbreaking project that will serve as a model for solar energy-integration and 
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sustainability in the region,” said KarmSolar CEO and Co-founder Ahmed Zahran. “Not only will we integrate the 

latest solar technology into our designs, we will also pay special attention to how the project fits into its surrounding 

environment. 

 

“Our aim is for both the station and its operational building to blend in seamlessly with their coastal backdrop from 

an architectural standpoint, becoming landmarks of the bay,” Zahran added. “The operational building will be a 

masterpiece – off-grid and run entirely by solar cells that are integrated into its design, a specialty of KarmBuild’s.” 

 

Located on the sunbelt, Egypt is ideal for solar power generation projects — particularly on the Red Sea coast, which 

enjoys ample sunlight year-round.     

 

### 

 

About ERC 

Egyptian Resorts Company S.A.E.  (EGX:  EGTS.CA) is a master developer of international standard resort 

communities on a fully-integrated management basis. The company is incorporated in Egypt and headquartered in 

Cairo. Egyptian Resorts Company acquires broad acre land holdings suitable for premium mega resort development 

at nominal value. The company then creates a master plan in partnership with global architectural and urban 

planning firms, builds state-of-the-art infrastructure, implements design guidelines and community management 

rules and regulations, then on-sells individual pre-designated plots to sub-developers and investors whose primary 

businesses are hotel ownership, operation and management, as well as luxury resort and residential real estate 

development. ERC is developing multiple recurring revenue streams that include the supply of utilities (water, 

electricity, communications) through its project partners, as well as community management and maintenance fees 

and revenues generated by Sahl Hasheesh Company. 

 

  

Capital Structure 

Authorized Capital EGP 2,000,000,000 

Issued and Paid-In Capital EGP 1,050,000,000 (1,050,000,000 shares @ EGP 1.00 / share) 

Shareholder Structure  

   KATO Investment   11.96% 

   First Arabian Company  10.00% 

Rowad Tourism Company    9.05% 

   Al Ahly Capital Holding    9.00% 

   Misr Insurance     8.05% 

   Misr for Life Insurance    6.96% 

   Orascom Development Holding   4.50% 

   Others    40.48% 

 

    

Investor Contact 

Wael  Abou Alam                    |Telephone +202 2735 8427 

Chief Financial Officer                  |Fax  +202 2735 2743 

Egyptian Resorts Company                 |email  wael.aboualam@erc-egypt.com    

 

Ayman Taha                      |Telephone +202 2735 8427 
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Senior Manager - Investor Relations                |Fax  +202 2735 2743 

Egyptian Resorts Company                 |email  Ayman.Taha@erc-egypt.com 

 

 

# # # 

 

Disclaimer and Forward-Looking Statements 
This document is intended for information purposes only and does not constitute or form part of an offer for sale or subscription or an invitation 

or solicitation of an offer to subscribe to or purchase securities of any kind and neither this document nor anything contained herein shall form the 

basis of any contract of commitment from any party whatsoever.  Information, including but not limited to financial information, in this document 

should not be considered as a recommendation in relation to holding, purchasing or selling shares, securities or any other instruments in or in 

entities related to ERC or any other company.  This document contains forward-looking statements.  By their nature, forward-looking statements 

involve inherent risk and uncertainties, both general and specific, and risks exist that the predictions, forecasts, projections and other forward-

looking statements will not be achieved.  ERC does not make any representation, warranty or prediction that the results anticipated by such 

forward-looking statement will be achieved, and such forward-looking statements represent, in each case, only one of many possible scenarios 

and should not be viewed as the most likely or standards scenario.  Such forward-looking statements speak only as of the date on which they are 

made.  For the avoidance of doubt, the words “believe”, “anticipate”, “expect”, “intend”, “aim”, “plan”, “predict”, “continue”, “assume”, 

“positioned”, “may”, “will”, “should”, “shall”, “risk” and other similar expressions that are predictions of or indicate future events and future trends 

identify forward-looking statements. 
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 بتوقيت جرينتش(صباًحا  8بتوقيت القاهرة )صباًحا  10، في تمام الساعة 2015يونيو  21القاهرة في 

 

مللاطيقمالك مشررر المطونلماألجلممعممانليرمعقدتوقعمالشررر الماليةررر نلملاي السيامال ررر ي  لم

 بي العمسهلم ش شطيقلمشي  لممزرعلمم2م50,000إلنشيءم الشي  ل

 2م50,000ياحية ات السعالمصرية للمنتج الشركةستؤجر  في إطار استراتيجية التنمية المستدامة التي يتبناها منتجع سهل حشيش السياحي،

 .مليون دوالر 2.5وبتكلفة استثمارية قدرها ميجاوات  2عن قدرتها ال تقل طاقة شمسية محطة إنشاء  أجل من الشمسية للطاقة الكرم لشركة

 

الشررر ة الراة ف  ت وطولر المنت ااس السرريا ية  –( EGTS.CA) ود البورصررة الميرررلة أعلنت الشررر ة الميرررلة للمنت ااس السرريا ية 

نظام لمي اواس و قا  2عن ق روها ال وقل طاقة شررمسررية مزرعة نشررا  إل الشررمسررية للطاقة الكرممع شررر ة وااق س أنها  –بالسرروا الميرررلة 

 .مؤخًرا الذي أعلنته الحكومة الميرلةوارلفة التغذلة لمشروعاس الطاقة المت  دف 

مليون دوالر ومن المقرر إطالقه وب   األنشررطة التشررغيلية بحلون النيررن اليانت من عام  2.5سررتبلا التكلفة االسررتيمارلة للمشررروي  والت 

2016. 

داخل منت ع سررهل  مربع ألن متر 50نحو وأجير على  الشررمسررية للطاقة الكرمشررر ة مع   اوفقت الشررر ة الميرررلة للمنت ااس السرريا ية وق

الطاقة مزرعة إقامة ووشررغيل  ع من أجلعاًما 27لم ف  شرري ع على مسررا ة باي ف عن المشررروعاس الت ارلة والفن قية والمنشرريس السرركنيةع 

من إلراداس المشرررروي بمقتنرررى نظام وارلفة التغذلة  %2الشرررر ة الميررررلة للمنت ااس السررريا ية على نسررربة ن و يرررمقابل الشرررمسرررية 

 لمشروعاس الطاقة المت  دف.

لي   ت ووحكم الشرررروط الةاصرررة بمشرررار ة القطاي الةا  لح د ولوارلفة التغذلة لمشرررروعاس الطاقة المت  دف نظام و  ر اإلشرررارف إلى أن 

لطاقة مسرراةمة ازلادف ع وذلك  ت إطار خطة الحكومة الميرررلة لكهربا من خالن الشرربكة القومية للها بيابيررفة مسررتقلة والطاقة الكهرباةية 

الاالم الاربت با  أسررررررواا شررررررمان أ رلقياع واليانية بببل ان  اطمو ً و قا للةطة األ ير  2020جي اواس بحلون عام  12المت  دف إلى  والت 

 والتت ن حت  ت وولي  ةذه الق راس.المملكة الاربية الساودلة 

إلل ابت مردود ا ت ال ليست الاق  ال  ل للشر ة الميرلة للمنت ااس السيا يةع أن أة اف  الانو المنت بو ت ةذا السياا قان محم   امل 

الباي ع  باستراوي ية الشر ة على الم ىالرةيسية ور امحاثنين من الورسيخ إلى  له ف يث على القواةم المالية للشر ة على الم ى المنظورع 

ت اوز أزماس الطاقة المتكررف باعتبارةا أبرز التح لاس التت وواجه الوطن  ت املية لالحلون الإل اد المسررررراةمة الفاالة  ت  ت أولهما لتميل 

دمج مشرررروعاس الطاقة المت  دف  رررمن  لسرررت عتالمر لة الحاليةع ولنبع ذلك من قناعتنا التامة بأن الموقع ال غرا ت الذي ونفرد به ميرررر 

 بالسوا المحلية.ماادلة الطاقة 

اليانت لتميل  ت وبنت ماالير التنمية المسررت امة ووطبيقها بكا ة منا ت وطولر منت ع سررهل  شرري  منذ أن وول س المحور وأ رراف  امل أن 

لمستمرف مبادراوها اإلى جانب  عالمت  دفمن خالن االعتماد على  لون الطاقة  األدا  البيئت لمشروعاوهابتحسين من ثم واتز الشر ة  كروهع 

 نية األسرراسرريةووطولر الب البيئة المحيطة و ذلك وطبيق أ  ث ما وصررلت إليه وكنولوجيا اإلنشررا  والتيررميمنقا  وطبياة مراعاف الحفاظ على ل

لمنت  عالشررمسررية للطاقة الكرم شررر ةالملهمة و المسرراع ف  ت وأسرري   فالسرري و أود ان أووجه بالشرركر الت  . ت منت ع سررهل  شرري  السرريا ت

 لسهل  شي . ةذه الفرصة لتق لمع ا تم

وةت شر ة ميرلة ناشئة وور ز على وو ير  لون الطاقة  عالطاقة الشمسيةإقامة مشروعاس  ت  الشمسية للطاقة الكرمشر ة وتةيص و

 ئة.إنتاج ووو ير الطاقة بأساار ونا سية وبيفة مست امة وص لقة للبيع وذلك بوقود السوالرالشمسية للمشروعاس التت لاتم  وشغيلها على 

الميررررلة للمنت ااس  الشرررر ة ع أن إلمانالشرررمسرررية للطاقة الكرموالشررررلك المؤسررر  لشرررر ة الانرررو المنت ب ومن جهته قان أ م  زةران 

بتيررميم وإنشررا  أ   المشررروعاس  عللمبانت الكرم شررر ةو ذلك ذراعها الهن سررتع  الشررمسررية للطاقة الكرمرؤلتنا سررتسررمر لشررر ة السرريا ية ب

ى أن الشر ة مشيًرا إل المنطقةعأنحا   بشتى المست امة التنمية ماالير ودمجالشمسية  الطاقةووظين   تاالبتكارلة ليكون نموذًجا لحتذى به 

 م ى وتنررمن أخرى اعتباراس جانب إلى ال  ل ف المحطة ويررميماس علو ررما وصررلت إليه وكنولوجيا الطاقة الشررمسررية  أ  ثسررتاتم  على 

 .المحيطة للبيئة مالةمتها

 صحفي بيان 



 

Page 2 of 3 
 

 لمنطقةعا  تأن اله ف النهاةت لتميل  ت إنشرررا  المحطة والمبنى اإلداري و قا لماالير ةن سرررية مناسررربة للطبياة السرررا لية  زةران وأ ررراف

المبنى اإلداري سررريكون بميابة وحفة ةن سرررية وسررريتم وغذلته  أن ولفتالمميزف لمنت ع سرررهل  شررري ع  الماالمالمشرررروي من أبرز  ةذا ليكون

 .للمبانت  رمبالكامل عن طرلق ألواح الطاقة الشمسية التت و خل  ت ويميماس المشروي ووا  من أبرز مميزاس أعمان شر ة 

 ،مما يمنحها ميدة تنافسررية هاةلة في مشررروعات الطاقة الشررمسرريةال يخفى على أحد أن مصررر تح ى بموقع متميد داخل الحدام الشررمسرري 

 بإشراقة ال تغيب عنها الشمس على مدار العام.ساحل البحر األحمر الذي ينفرد في والسيما 

### 

 

م

منبذةمعنمالش المالية نلملاي السيامال  ي  لم

السرريا ية الراقية  والم تمااس المنت ااس وطولر  ت الراة ف الشررر ة ةت( EGTS.CA الميرررلة البورصررة  ود) السرريا ية للمنت ااس الميرررلة شررر ة

 لمناسرربةا األرا ررت من شرراسرراة مسررا اس علت باالسررتحواذ الشررر ة وقوم. بالقاةرف الرةيسررت لتلك المشررروعاسع ولقع مقرةا المتكاملة اإلدارف  لون ووق لم

 الامرانت التةطيط م ان  ت الاالمية الشررر اس  برى مع بالتااون لمشررروعاوها الاام المةطط  بو ررع ووقوم السرريا ية الراقيةع المنت ااس ووطولر إلقامة

 المةيية األرا ت قطع ببيع وقوم  ما الم تمااسع إدارف وقواع  التيميمية اإلرشاداس ووطبيق األساسية البنية وطولر على ذلك با  ووامل والم نتع

وواكن . ةالراقي والسررركنية السررريا ية المنت ااس وطولر وشرررر اس الفناداع وإدارف ووشرررغيل امتالك م االس  ت والمسرررتيمرلن  للمطورلن ماينة لنشررراطاس

 خالن نوم المشرويع  ت شر اةها خالن من( واالوياالس والكهربا  المياه) المرا ق ووصيل وشمل التت المتكررف اإللراداس على ونمية ميادر الشر ة

 . شي  سهل شر ة خالن من وحققها التت الييانة رسوم و المنت ااس إدارف

م

ممساوميامعنمالش الموال هم

  

  جنيه 2.000.000.000 رأس المان المرخص

  1.050.000.000 جنيه 1.050.000.000 رأس المان المي ر والم  وي

 جم للسهم( 1)بقيمة 

  م:ه كلمالي يهي ن

 %11.96 لالستيمار  اوو شر ة 

 %10.00 واالستيمار للتنمية األولى الاربية الشر ة 

 %9.05 السيا ية رواد شر ة 

 %9.00 القابنة  ابيتان أةلت شر ة 

 %8.05 للتأمين مير شر ة 

 %6.95 الحياف لتأميناس مير شر ة 

 %4.50 للتنمية القابنة أوراسكوم شر ة 

 %40.48 آخرون مستيمرون 

 

  

ملالساسالمموالاواصل

 واةل أبو علم

 المالت ورةي  عالقاس المستيمرلنرةي  القطاي 

 الشر ة الميرلة للمنت ااس السيا ية

 +202 2735 2743+ |  ا  : 202 2735 8427وليفون: 

    wael.aboualam@erc-egypt.comبرل  إلكترونت: 

 

 ألمن طه

 عالقاس المستيمرلنم لر 

 الشر ة الميرلة للمنت ااس السيا ية

 +202 2735 2743+ |  ا  : 202 2735 8427وليفون: 

    Ayman.Taha@erc-egypt.comبرل  إلكترونت: 

 

 



 

Page 3 of 3 
 

# # # 

 

 
 الب ينيامالاطاس لم)إب اءمالذمل(

لق بتوقااس اإلدارف لميان ما لتاق  وكون شر ة المنت ااس الميرلة ق  قامتع  ت ةذا البيان اليحفتع بامل بياناس وطلاية وأشارس إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل ا

وةذه البياناس التطلاية والتيرلحاس المتالقة بالمستقبل ليست  قاةق  اليةع وإنما وميل  واألة اف و ر  النمو والمؤشراس المستقبلية لألنشطة المةتلفة. واالستراوي ية

بيل على س – ة نتي ة عوامل خارجية من  منها ةت غير مؤ  ف ووةرج عن سيطرف الشر –من  يث طبياتها  –إلمان الشر ة  ت المستقبلع والكيير من ةذه التوقااس 

ناجمة عن لالتذبذب  ت أسواا المان والمبادراس والتير اس التت لق م عليها المنا سون الحاليون والمحتملون والظروف االقتيادلة الاامة واآلثار ا –الميان ولي  الحير 

وبنا  عليهع  انه لنبغت على القرا  ووخت الحذر بأال لفرطوا  ت االعتماد على التيرلحاس المتالقة  الرقابية.التشرلااس الحالية والمؤجلة والمستقبلية واللواةر واإلجرا اس 

و لمكن التارف على التيرلحاس التطلاية عن طرلق استة ام ميل الاباراس و الكلماس االوية "و قا للتق لراس"ع "وه ف"ع  بالمستقبل والتت واتبر صحيحة  ت وارلخ النشر.

لى لنبغت"ع "عمروقب"ع "وق ر"ع "وتحمل"ع "واتق "ع "ق "ع "التق لراس"ع "وفترض"ع "ووقااس"ع "واتزم"ع "ورى"ع "وةطط"ع "ممكن"ع "متوقع"ع "مشروعاس"ع ""

 علم"ع "سوف"ع او  ت  ل  الةع ما لنفيها او وابيراس اخرى مماثلة التت وه ف الى التارف على التيرلر باعتباره وطلاى.
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