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Qalaa’s Solid Waste Management Subsidiary Signs Five-Year 

Contract to Supply Ethiopian Cement Company with Waste to 

Thermal Energy Solution 

 
The Egyptian Company for Solid Waste Recycling (ECARU), a subsidiary of Qalaa Holdings’ 

Tawazon, will supply Ethiopia’s Messebo Cement Company with an environmentally-friendly and 

cost-efficient alternative solid fuel that will gradually replace coal 

  

The Egyptian Company for Solid Waste Recycling (ECARU), a subsidiary of Qalaa Holdings’ 

Tawazon, proudly announced that it has signed a five-year contract with Ethiopia’s Messebo Cement 

to supply Biomass which will be used as a source of energy to replace coal gradually. As stipulated 

by the agreement between the two companies, ECARU will be the technology and service provider 

responsible for collecting, transporting and processing local Biomass that will be converted to 

environmentally-friendly alternative solid fuel.  

“Biomass is a renewable, carbon neutral energy source that comes from agricultural residues that 

would otherwise be openly burned. This waste to energy solution for heavy industries such as cement 

manufacturing, is beneficial on multiple fronts. It helps nations solve their Biomass challenges, it 

reduces emissions that come from burning fossil fuels such as fuel oil, natural gas and coal, and it is 

a more cost-efficient and sustainable source of energy,” said Hisham Sherif, CEO of 

ENTAG/ECARU.   

“Today we are exceptionally proud to be able to transfer our knowledge and years of experience to 

the countries of sub-Saharan Africa where Biomass as a source of renewable energy has been largely 

untapped,” he adds.  

ECARU has been supplying alternative Solid fuel, Biomass, as a source of energy to Egypt’s leading 

cement companies for the past five years.  

The contract with Messebo Cement, which is located in Mekelle, 780 km from Addis Ababa with a 

production capacity of 2 million tons of cement per annum, is renewable beyond the stipulated five-

year time period under the same terms and conditions.  

Tawazon, Qalaa Holdings’ subsidiary company for investment in the regional solid waste 

management industry, controls two companies: the Egyptian Company for Solid Waste Recycling 

(ECARU), a solid waste management service provider, and Engineering Tasks Group (ENTAG), a 

solid waste management technology provider. Together, these two companies form a leading waste 

management enterprise with extensive operations in Egypt and an international project book in 

Oman, Malaysia, Sudan, Nigeria, Libya, Saudi Arabia, Qatar and Syria. 
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Qalaa Holdings has invested in Tawazon as part of its energy portfolio which also includes TAQA 

Arabia, Egypt’s largest private sector energy distribution company and the Egyptian Refining 

Company (ERC), a US$ 3.7 billion refinery, Egypt’s largest in-progress, private sector mega project. 

 

—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. 

 

 

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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 الصرررلل البدي الوقود توريد  تب م عقد «لقلع ا»ـررررررررر التابع  ل «إيكارو» شررر   

لمدة  في إثيوبيااألسرررررم   ألحد مصرررررا    الزراعي  المسرررررتنلا مخ المنل ا 

 خمس س وا 

 Messebo»االثيوبي   شرررر   انترررم  لالزراعي   من الم افات المسرررت ا  الصرررال البدي  الوقودتوريد  «إيكارو» شرررر  تعتزم 

Cement » البيئ  عاى الحفاظبان فاض التكاف  و المتميزة بدائ ال أحدتدريجيًا واالتتعان  بعاى الفحم عتماد االل فض تعيًا 

 

وهي شر   رائدة في اتتثمارات الطاق  والب ي  انتاتي  بمصر  –( CCAP.CAأعا   اليوم شر   القاع  ) ود البورص  المصري  

التابع  لاقاع  في قطاع الطاق ، « توازن»وهي إحدى شررر ات مجموع   ،«إيكارو»الشررر   المصررري  لتدوير الم افات  أن –وأفريقيا 

المسررت ا  من  الصررال البدي وقود الب« Messebo Cement»ادثيوبي   انتررم  شررر   ترر وات دمداد  5مدته بتوقيع عقد قام  

 المتميزة البدائ  االتررررررتعان  بأحد   عبريتدريجبصررررررورة عاى الفحم  هخفض اعتمادمع مصرررررر ع الشررررررر    لتغذي  الزراعي  الم افات

 . البيئ  عاى بان فاض التكاف  والحفاظ

 اف  أعمال اددارة بمقتضررى التعاقد بتوظيأ أحدم ما وصررا  إليه تك ولوإيا إنتاو الوقود البدي  مع تولى « إيكارو»شررر   وتررتقوم 

 الصال البدي .ها التت الص الوقود تدويرو االم افات محايً ونق  إمع بما في ذلك الف ي  التشغياي  و

، أن الوقود البدي  يعد أحد مصادر الطاق  المتجددة «إيكارو»و« إنتاو»لشر تي  العضو الم تدبشريأ وفي هذا السياق أوضح هشام 

مزايا  إلىشرررريأ  لف و. وإهدار قيمتها االقتصرررادي  التي ب الف ذلك يتم حرقها الزراعي  من الم افات ترررت الصرررهوال ظيف  نظًرا ال

، حيث يمث  أحد الحاول العماي  لاتغال عاى مشرركا  انتررم   صرر اع ترريما  والاصرر اعات الثقيا  ل بال سررب االعتماد عاى الوقود البدي  

 أنواع،  ما أنه يسرررررراهم في خفض االنبعاثات ال اتج  عن اتررررررت دام الكبرى العمراني  والمجمعات المدنالعديد من ب الم افاتتكدس 

 دة.مث  المازوت والغاز الطبيعي والفحم، فضالً عن ان فاض تكافته ووفرة مصادره المتجد انحفوريالوقود 

إلى بادان إ وب  «إيكارو»بها شررررررر    تحظىوأعرب شررررررريأ عن اعتزاز فريل العم  ب ق  المعارف وال برات الواتررررررع  التي 

 الم افات باعتبارها من مصادر الطاق  المتجددة والبديا .االعتماد عاى  زيادةب  ضطاعالم  فريقيانالصحراء 

مصر م ذ  فيمصانع انتم   كبرى شر ات ول الم افاتبتوريد الوقود البدي  المست ا  من تقوم « إيكارو»إدير بالذ ر أن شر   

  .ت وات خمسقراب  

حيث تمتاك  ،، وذلك ب فس الشررررروأل وانحكامانولىبعد انتهاء فترة ال مس ترررر وات المبرم مع الشررررر   االثيوبي   العقدويمكن تجديد 

 780في مدي   ما الي التي تبعد مايون ألن ت ويًا من انتم   ويقع  2تباغ ألاقته ادنتاإي   امص عً  «Messebo Cement»شر   

 .العاصم  ادثيوبي  أديس أبابا عن م 

، حيث تضرررم مظاتها    من الشرررر   المصرررري  لتدوير الصررراب  مكان  إقايمي  بارزة في مجال تدوير الم افات «توازن»تحت  شرررر   

وتقديم  الصاب  ، وهي شر ات رائدة في مشروعات إدارة الم افات«إنتاو»ومجموع  اننشط  اله دتي  « وإيكار» الصاب الم افات 

في مصررررر فضررررالً عن التواإد عاى السرررراح  الدولي  بأتررررواق عمان  مت وع عمايات أنشررررط  ووتحظى بالحاول التق ي  ذات العالق ، 

 وتوريا.وماليزيا والسودان ونيجيريا وليبيا والسعودي  وقطر 

التي تعد أ بر شررر   تابع  لاقطاع ال اص  «ألاق  عربي »وإلى إانل شررر   توازن تضررم اتررتثمارات القاع  في قطاع الطاق  شررر   

صري في مشروعات توزيع الطاق ،  ضاف الم صري  لاتكرير»إلى  باد شر   الم عد أ بر مشروع قطاع خاص تح  الت فيذ ت التي «ال

 مايار دوالر. 3.7اف  اتتثماري  حاليًا في مصر بإإمالي تك
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 —نهاي  البيان—

ذ ي  عب  زيارة هذا يمك كم مطالع  المجموع  الكامل  مخ البيا ا  اإلخباري  الصادرة عخ ش    القلع  مخ خالل أجهزة الكمبيوت  والتابل  و ذلك الهواتف ال

 qalaaholdings.com/newsroom :ال ابط

  

 قطاعاتتر ز عاى  حيث الصررر اع  والب ي  التحتي  بمصرررر وأفريقيا،اترررتثمارات في  رائدة شرررر   هي( CCAP.CA المصرررري  البورصررر   ود) القلع  شررر   

 qalaaholdings.com  ادليكتروني: المزيد من المعاومات عاى الموقع. والتعدين الاوإيستي والدعم وال ق  وانتم   الطاق  تتضمن اتتراتيجي 

 

 البيا ا  التطلعي  )إب اء الذم (

ر لقاع . وقد ي طوي هذا البيان عاى م األالبيانات الواردة في هذه الوثيق ، والتي ال تعد حقائل تاري ي ، تم ب ائها عاى التوقعات الحالي ، والتقديرات وآراء ومعتقدات شرررررررر   ا

ذه الوثيق  تشك  "انهداف" أو معروف  وغير معروف ، وغير مؤ دة وعوام  أخرى، وال ي بغي االعتماد عايه بشك  مفرأل. ويجل ادشارة إلى أن بعض المعاومات الواردة في ه

ي"، "يتوقع"، "يشررررع"، "يقدر"، "ي وي"، "يواصررر " أو "البيانات المسرررتقباي " ويمكن تحديدها من خالل اترررت دام مصرررطاحات تطاعي  مث  "ربما"، "تررروف"، "ياتمس"، "ي بغ

ت تاأ إوهريا عن تاك التي تعكسرررها مث  "يعتقد" أو ما هو م في م ها أو غيرها من المصرررطاحات المشرررابه . و ذلك انحدام الفعاي  أو ال تائأل أو انداء الفعاي لشرررر   القاع  قد 

  .شر   القاع  عاى بعض الم األر والشكوك هذه انهداف أو البيانات المستقباي . ويحتوي أداء

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 
 

 لالستعالم والتواص 

 السيدة / غادة حمودة 

 رئيس قطاع التسويل واالتصاالت

 (Qalaa Holdingsشر   القاع  )

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ هاتأ:
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  0002-662 106 20+ محمول:
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