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Qalaa Holdings’ Energy Subsidiary TAQA Arabia Signs EGP 1.35 bn 

Contract with IFC to Finance 50 MW Solar Power Plant in Aswan 

 
As part of the its drive to invest in sustainable energy solutions, Qalaa Holdings’ energy distribution 

subsidiary, TAQA Arabia has signed an EGP 1.35 bn contract with the IFC to finance a 50 MW 

power plant that it will construct in partnership with Hassan Allam Holding    

 

TAQA Power, a division of Qalaa Holdings’ energy subsidiary, TAQA Arabia, the largest private 

sector energy distribution company in Egypt, is investing in it’s first solar energy project in 

partnership with Hassan Allam Holding. The company has just signed an EGP 1.35 bn financing 

package with the International Finance Corporation (IFC) to fund a 50 megawatt photovoltaic power 

plant project in Benban, Aswan.  

 

According to a joint statement issued by TAQA Arabia and Hassan Allam Holding, the project is in 

line with the second phase of the Egyptian government's feed-in tariff program. The plant will be 

part of a complex of 13 solar power plants in Upper Egypt, near Aswan.  

 

"This project will be instrumental in helping to expand Egypt’s overall power generation capacity 

through the use of various renewable sources such as wind, solar and bioenergy,” said TAQA Arabia 

CEO, Pakinam Kafafi. “The project will also help to expand TAQA’s scope as an integrated energy 

distributor and operator in fields including power generation, gas distribution, petroleum products 

marketing and renewable energy,” she added.   

 

According to Amr Allam, managing director of Hassan Allam Holding Group, construction work on 

the plant is expected to take approximately 11 months to complete. Once construction is complete, 

the plant will be connected to the national electricity grid under the feed-in tariff program.  

 

“We are very pleased to have concluded this new agreement and are eager to begin construction on 

our first solar power plant. The  project will be financed through contributions from TAQA Arabia 

and Hassan Allam Holding in addition to the IFC,” said TAQA Arabia Chairman, Khaled Abu Bakr.  

 

TAQA Arabia’s solar power plant is the latest example of Qalaa’s backing of renewable energy 

projects within the framework of the firm’s overall commitment to the 17 UN Sustainable 

Development Goals (SDG’s). Qalaa believes that both its investments and corporate engagement 

strategy should align with the SDG’s to ensure inclusive economic growth with a particular focus on 

education, community development and environmental sustainability.  

 

To absorb the impact of the energy crisis, Qalaa has been investing in alternative sources of clean 

energy. Qalaa’s subsidiaries in the energy sector are: TAQA Arabia,Tawazon, and Egyptian Refinery 

Company (ERC). Together, these companies cover energy generation and distribution, the 

development waste to energy solutions, and the refining of low quality petroleum into medium and 

light distillates such as the clean-burning Euro V diesel. Qalaa’s subsidiary GlassRock is also a 

leading producer of the energy-efficient insulation materials, glasswool and rockwool.  
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----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, Agrifoods, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit qalaaholdings.com. 

 

 

 
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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مليار جنيه لتمويل إنشااااااا   53.1طاقة عربية التابعة للقلعة توقع عقّدا بقيمة 

 ميجاوات في أسوان 15محطة طاقة شمسية بقدرة 
 

ع قلعة في مجال توزيع الطاقة توقع اتفاقية مالذراع  طاقة عربيةحلول الطاقة ال تجددة، في باالسررررت  ار لقلعة ة اشرررركفي إطار التزام 

بالتعالن مع  ميجالات في أسوان 10مليار جنيه لت وي  إنشاء محطة طاقة ش ةية بقدرة  23.1بقي ة ( IFCمؤسرةة الت وي  الدللية  

 القابضةمج وعة حةن عالم 

 

مع  باالشرررترا ، أكبر شرررركة قطاع خاي في مجال توزيع الطاقة في م ررررأعلنت اليوم شرررركة طاقة عربية، التابعة لشرررركة القلعة ل

ة محط ( لت وي  إنشاءIFCمليار جنيه مع مؤسرةرة الت وي  الدللية   23.1شرركة حةرن عالم القابضرة عن توقيع اتفاقية قرق بقي ة 

 .ميجالات في منطقة بنبان القريبة من محافظة أسوان بجنوب م ر 10طاقة ش ةية بقدرة 

أللى اسرررت  ارات شرررركة طاقة  عدال ي ي  شررررلعفقًا للبيان ال شررتر  ال ي أرررردرته طاقة عربية لحةرررن عالم القابضررة، أن ه ا اللل

 ن إنشاء لتتضأقرته الحكومة ال  رية يندرج ضر ن ال رحلة ال انية من نظام تعريفة التذ ية ال ي  ،ال تجددة ةفي مجال الطاقعربية 

 محطة طاقة ش ةية في منطقة ال عيد، بالقرب من مدينة أسوان. .2

 ا ال شرررلع هلشررركة طاقة عربية، عن تقت ا في الدلر الحيوي ال ي سرريلعبه  الرئيس التنفي يلفي ه ا الةرريا ، أعربت باكينام كفافي 

الطاقة الرياح لم    ،ال ختلفةعبر التوسررررررع في تطبيقات لحلول الطاقة ال تجددة  في االرتقاء بكفاءة منظومة أمن الطاقة في م ررررررر

. لأضرافت أن ه ا ال شررلع سروس يةراه  في توسريع نطا  ع ليات طاقة عربية باعتبارها شركة رائدة في الشر ةرية لالطاقة الحيوية

 نتجات لاتةرررررروي  لك ربائية لتوزيع الذاز الطبيعي للتشرررررر   العديد من ا نشررررررطة، لمن بين ا توليد الطاقة ا الطاقةتشررررررذي  لتوزيع 

 . تجددةة الطاقلأخيًرا مجال ال بترلليةال

اإلنشائية لل حطة من ال توقع أن تةتذر  ع ال ا أن لمن جانبه أشرار ع رل عالم، العضرو ال نتدب ل ج وعة حةرن عالم القابضرة، 

، على أن يت  ربط ال شرررلع الجديد عند اكت اله بالشرربكة القومية للك رباء التجاريحتى الورررول إلى مرحلة التشررذي  ا شرر رً  22نحو 

 .بالتعالن مع الحكومة ال  رية نظام تعريفة التذ يةض ن 

لشركة طاقة عربية عن سرلره بتوقيع ه ه االتفاقية الجديدة التي  رئيس مجلس اإلدارة التنفي ي خالد أبوبكرلمن ناحية أخرى، أعرب 

 . كنفي أقرب لقت م ال شرلعع ال اإلنشائية في ه ا   ارات الشرركة في مجال الطاقة الشر ةية، لأنه يتطلع لبدء ا تعد باكورة اسرت

أن تكلفة إنشراء ه ا ال شرلع سوس يت  ت ويل ا من خالل شركتي طاقة عربية لحةن عالم القابضة، باإلضافة إلى إلى أبوبكر أشرار ل

 الدللية.تة يالت ائت انية من مؤسةة الت وي  

جدير بال كر أن ه ا ال شرلع ي    إحدى الخطوات الجادة التي أحرزت ا شركة القلعة نحو االست  ار في قطاع الطاقة البديلة 

أي  نجاح، لذلك من منطل  إي ان الشركة بأن 27لال تجددة لذلك في إطار التزام ا بتبني أهداس ا م  ال تحدة للتن ية ال ةتدامة الـ

فقط على تن ية ا رباح لتعظي  العائد االست  اري لل ةاه ين، ب  أيًضا تحقي  مردلد إيجابي مل وس على ت ر مؤسةة ال يق

 ةتوىى معل شذيليةعلى ال واءمة بين كافة الع ليات التالدائ   شركةلاليتجلى ذلك في حري ال جت عات ال حيطة باست  ارات ا. 

 ية ال تحدة للتن ا م هداس البيئية لاالجت اعية لالحوك ة لأ ستدامةالعال ية لال ساتراالتابعة مع ال   ت  ارات اسلج يع ا القلعة

لال ةاه ة في التن ية ال جت عية لاالستدامة البيئية ب ا يض ن تحقي  الن و ال ةتدام  التعلي ، جودة ةينتركيًزا على تح تدامة،ةال 

 لال طرد ال ي يش   ليوفر الفري للج يع.

نظومة من خالل االرتقاء بكفاءة م  رم في ةتدامةالفعالة في تحقي  التن ية ال  ةاه ةال  أه يةالقلعة ب شركةمن ؤتلعلى ه ه الخلفية 

 .الل ، لذلك من خالطاقة ال تجددة التي تت يز بال ردلد اإليجابي على البيئة ال حيطة لحلول في تطبيقات سعالتو مع الطاقة أمن
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لالشركة ال  رية للتكرير. لتذطي أنشطة الشركات ال الث توليد لتوزيع توازن شركة طاقة عربية لشركة  شركات تابعة له 

 القي ةل لقود عالي الجودةإلى القي ة  ضةنتاج منخفاإل مدخالتالطاقة، لتدلير ال خلفات لتحويل ا إلى قود ردي  للبيئة، لتحوي  

ك ا تض  محفظة است  ارات القلعة في مجال الطاقة النظيفة  .Euro V لرلبية الجودة ا رفاتال طاب  ل وا ةوالرلقود الم   

 . وتيللتطبيقات العزل الحراري لالعزل ا حلول في تدخ  التي ال واد نتاجبإشركة جالس رل  التي تقوم 

                             —نهاية البيان—                                                                       

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

اللو يساااااااتي، والتلديند المزيد من المللومات على الموق   الدعموواألغذية، والنقل  واألسااااااامنت،قطااعاات اساااااااتراتي ياة تت،ااااااامن الطااقاة، 

  qalaaholdings.com :اإللكتروني

 

 

 

 

 

 البيانات التطلعية )إبرا  الذمة(

 

 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 

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

