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Qalaa Holdings Subsidiary TAQA Arabia Opens Station
Number 36 as Part of Ambitious Expansion Plan
TAQA Marketing, a subsidiary of TAQA Arabia, contributes to the growth of the Egyptian economy
with new investments to expand its network of service stations

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange, formerly Citadel Capital) announced that its
energy sector subsidiary TAQA Arabia aims to expand its network of fuel stations in Egypt through
TAQA Oil Marketing Company. The company currently offers comprehensive services with the
highest levels of quality, through 36 state of the art gas and fuel stations nationwide.
TAQA Arabia’s Board of Directors, headed by Khaled Abu Bakr, recently approved the ambitious
expansion plan presented by TAQA Marketing Managing Director, Mohamed Nafea. The company's
strategy is focused on serving remote areas of the country that are in need of premium service
stations outside the major urban centers of Cairo and Alexandria.
"The Egyptian market has immense growth potential. In light of the government's efforts to revive
the economy and regain investor trust, we will continue to invest heavily in energy as one of our core
industries. This initiative on the part of TAQA to expand its network of stations is an important step
that will make oil products more readily available in rural areas that have witnessed the worst of the
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country’s energy shortage," said Mohamed Shoeib, Managing Director and Head of Qalaa Holdings
Energy Division.
TAQA Oil Marketing is currently pursuing a strategy that aims to see the company become one of
the top 5 oil marketing companies in the country within the next 10 years, particularly with regards
to its market share. Its new stations are state of the art one stop shops offering a variety of petroleum
products.
“We have already differentiated ourselves and built strong brand equity in the market by providing
customers with the highest quality products and services. Now TAQA Oil Marketing looks forward
to rolling out our new expansion plan in Egypt’s underserved markets,” said TAQA Arabia CEO,
Pakinam Kafafi.
TAQA Oil Marketing has capitalized on its exclusive deal with Castrol, one of the biggest lube
producing companies in the world. As the exclusive distributer of Castrol's products in Egypt, the
company provides services to the automotive, industrial and maritime sectors.
“TAQA Marketing has become a profitable company with return on equity expected to exceed 20%
by year’s end and will reach 25% within two years,” said the company’s Managing Director,
Mohamed Nafea..
TAQA Arabia is the largest private sector energy distribution company in Egypt with over 16 years
of experience, investing and operating energy infrastructure including gas transmission and
distribution, power generation and distribution and marketing of petroleum products. The company
serves more than 600 industrial, 50,000 commercial and 600,000 residential customers and has
converted 1 million appliances to natural gas in Egypt and the MENA region.
Energy is one of Qalaa Holdings’ (formally Citadel Capital) core industries along with cement,
agrifoods, transportation & logistics and mining.
—Ends—

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.
TAQA Arabia is the largest private sector energy distribution company in Egypt with over 16 years
of experience, investing and operating energy infrastructure including gas transmission and
distribution, power generation and distribution and marketing of petroleum products. Incorporated
in Egypt, TAQA Arabia has successfully grown from a local service provider to a highly ranked

QALAAHOLDINGS.COM

2

News Release
CAIRO, EGYPT: 24 July 2014

regional competitor with operations in the Middle East and Africa. TAQA provides services through
4 operating arms; TAQA Gas, TAQA Power, TAQA EPC and TAQA Fuel Marketing.
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 forwardlooking statements. The performance of Qalaa Holdings is subject to risks and uncertainties.

For more information, please contact:
Ms. Ghada Hammouda
CMO & Head of Corporate 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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بيان إخباري
القاهرة في  42يوليو 4102

‹‹طاقة عربية›› تعلن افتتاح محطة رقم  63في إطار خطة توسعية برعاية
‹‹القلعة››
شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية تواصل المساهمة الفعالة في تنمية االقتصاد المصري باستثمارات وتوسعات جديدة في شبكة
المحطات الخدمية التابعة لشركة طاقة عربية

يسر شركة القلعة (كود التداول في البورصة المصرية  )CCAP.CAأن تعلن مستجدات الخطط التوسعية بشركة طاقة عربية – التابعة لها في
قطاع الطاقة – حيث تنوي طاقة عربية تنفيذ توسعات جديدة بشبكة المحطات الخدمية التي تضم حاليًا  63محطة وقود بعدة محافظات مصرية
وتقوم بتشغيلها شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية.
يأتي ذلك على خلفية موافقة مجلس إدارة طاقة عربية ،برئاسة خالد أبو بكر ،على الخطة المقدمة من محمد نافع العضو المنتدب لشركة طاقة
لتسويق المنتجات البترولية ،والتي تهدف إلى زيادة االهتمام بالمناطق الموجودة خارج نطاق التجمعات الحضرية الرئيسية ،حيث تزداد الحاجة
لمحطات الخدمة المتميزة وخاصة خارج محافظات القاهرة واإلسكندرية.
وفي هذا السياق أعرب محمد شعيب العضو المنتدب لقطاع الطاقة بشركة القلعة ،عن تفاؤله من فرص ومقومات النمو الفريدة التي يحظى بها
السوق المصري وخاصة في ظل مساعي الحكومة للنهوض باالقتصاد واستعادة ثقة المستثمر .وأكد شعيب أن شركة القلعة ملتزمة بمواصلة
االستثمار بكثافة في مشروعات قطاع الطاقة باعتباره أحد القطاعات االستراتيجية التي تركز عليها الشركة .وأشاد شعيب بالمبادرة التي تتبناها
شركة طاقة عربية نحو التوسع بشبكة محطات الوقود فيما يعكس التزامها بتوفير المنتجات البترولية للمناطق الريفية التي عانت بشدة من أزمات
نقص الوقود بالدولة.
وتتبنى شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية استراتيجية طموحة تهدف إلى تنمية الحصة السوقية واختراق قائمة أكبر خمس شركات
متخصصة في تسويق المنتجات البترولية بمصر خالل السنوات العشر المقبلة ،حيث قامت الشركة بتطوير المحطات الجديدة وفقا ً ألحدث
التقنيات من أجل تزويد عمالئها بأكبر تشكيلة من المنتجات البترولية.
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وأعربت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية ،عن نجاح الشركة في احتالل مكانة رائدة مع تطوير عالمتها التجارية المتميزة،
والتي أصبحت مرادفا ً لتزويد العمالء بأفضل الخدمات وأجود أنواع المنتجات البترولية .وتابعت كفافي أن شركة طاقة لتسويق المنتجات
البترولية تتطلع حاليًا إلى تنفيذ خطة توسعية جديدة من أجل تغطية الطلب غير المستوفى بالسوق المصري.
وجدير بالذكر أن االتفاقية الحصرية مع شركة كاسترول البارزة في إنتاج وتسويق زيوت التشحيم حول العالم ،أتاحت لشركة طاقة لتسويق
المنتجات البترولية أن تصبح الموزع الحصري لمنتجات كاسترول في مصر ومن ثم التوسع في خدمة قطاعات متنوعة تشمل صناعة السيارات
ومشروعات الصناعة والنقل البحري.
ومن جهته أوضح نافع أن شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية أصبحت كيانًا مرب ًحا مما يدعم توقعات اإلدارة بأن يبلغ معدل العائد على
حقوق الملكية أكثر من  %41قبل نهاية هذا العام وأن يصل إلى  %42خالل عامين.
تعد مجموعة طاقة عربية واحدة من أكبر شركات العاملة في مجال توزيع الطاقة في مصر بخبرة تزيد عن  03عاما من مشروعات تطوير
وتشغيل البنية التحتية للطاقة من توزيع الغاز وتوليد الطاقة الكهربائية إلى توزيع وتسويق المنتجات البترولية .وتغطي خدمات الشركة أكثر من
 311عميل من المشروعات الصناعية وأكثر من  21ألف عميل من األنشطة والمشروعات التجارية فضالً عن  311عميل من المنشآت
السكنية.
ويمثل قطاع الطاقة أحد القطاعات االستراتيجية التي تركز عليها استثمارات القلعة إلى جانب األسمنت واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي
والتعدين.

—نهاية البيان—
ً
تركيزا على
شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  )CCAP.CAهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا،
قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة واألسمنت واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين .زوروا موقعنا اإللكترونيwww.qalaaholdings.com:

تتمتع شركة طاقة عربية بخبرة تمتد إلى أكثر من 03عا ًما مما يجعلها أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في مصر تعمل في مجال توزيع الطاقة .وتقوم الشركة
بإقامة وتشغيل شبكات البنية التحتية لقطاع الطاقة حيث تقوم بتوزيع الغاز الطبيعي وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وتسويق المنتجات البترولية .ونجحت
سا قويًا في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا .تقوم شركة طاقة
شركة طاقة عربية في التوسع بعملياتها إلى خارج السوق المصري لتصبح مناف ً
عربية بتوفير خدماتها عبر أربعة قطاعات تابعة (طاقة جاز  -طاقة كهرباء  -طاقة اي بي سي  -طاقة لتسويق المنتجات البترولية).

البيانات المستقبلية (إبراء الذمة)
البيانات الواردة في هذه الوثيقة ،والتي ال تعد حقائق تاريخية ،تم بنائها على التوقعات الحالية ،والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة القلعة .وقد ينطوي هذا
البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة ،وغير مؤكدة وعوامل أخرى ،وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط .ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات
الواردة في هذه الوثيقة تشكل "األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"" ،سوف"،
"يلتمس"" ،ينبغي"" ،يتوقع"" ،يشرع"" ،يقدر"" ،ينوي"" ،يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة .وكذلك
األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه األهداف أو البيانات المستقبلية .ويحتوي أداء
شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.
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