
 
 
 
 
 
 
 

QALAAHOLDINGS.COM 

 

 

News Release  

CAIRO, EGYPT: 30 September 2018 

 

1 

Qalaa Holdings reports revenue growth of 39% y-o-y in 2Q18 to EGP 

3.1 billion on the back of strong operational performance; EBITDA 

records a 52% y-o-y increase to EGP 274 million; ERC at 98% 

completion with start of commissioning by end of 2018  

Top-line bolstered by strong performance in the Group’s energy division coupled with 
the consolidation of National Printing. Qalaa gears up for the next growth phase 
across all its subsidiaries 
 

Qalaa Holdings, a leader in energy and infrastructure (CCAP.CA on the Egyptian Exchange, formerly Citadel 

Capital), released today its consolidated financial results for the second quarter ended 30 June 2018, reporting 

EBITDA growth of 52% y-o-y to EGP 274.8 million on revenues of EGP 3.1 billion, up 39% y-o-y.  Strong 

growth came on the back of a solid performance by the Group’s energy division coupled with the consolidation 

of National Printing, which began during the first quarter of 2018. The Group recorded a net profit of EGP 486.9 

million in 2Q18, largely driven by non-cash gains of EGP 1.3 billion delivered through restructuring efforts. On 

a six month basis, Qalaa’s net profit came in at EGP 300.2 million on revenues of EGP 6.2 billion in 1H18, up 

43% y-o-y. 

  

“I am very pleased with our company’s performance in the second quarter and first half of 2018,” said Qalaa 

Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal. “Our core energy and infrastructure subsidiaries continue to 

deliver operational growth as they capitalize on favorable market dynamics. Strong revenue growth saw Qalaa 

report a solid 52% increase in its EBITDA for 2Q18, with bottom-line profitability buoyed as gains from 

restructuring efforts offset interest expenses carried at the holding and subsidiary levels.” 

 

In 2Q18, Qalaa recorded an EGP 919.6 million non-cash gain from the deconsolidation of the operational 

liabilities (net of FX reserve & minority interest) under Africa Railways. This, however, is only a partial 

deconsolidation as Qalaa expects a second one-off non-cash gain of c. EGP 2.5 billion (related to the debt 

portion of Africa Railways) during the coming months once a sale or liquidation takes place.  

 

Additionally, Qalaa booked a gain of EGP 345.4 million at the holding level in 2Q18 related to acquisition and 

restructuring activities. The gain was primarily generated from a differential between National Printing’s 

consolidated book value and its fair market value as determined by an independent financial advisor, as well as 

the purchase of a loan from one of Qalaa’s subsidiaries which was settled directly with the bank at a discount.  

 

“Our results in the second quarter reflect our ongoing efforts to streamline and optimize our portfolio with the 

company beginning to harvest the merits of its strategy,” said Hisham El-Khazindar, Qalaa Holding’s Co-

Founder and Managing Director. “Our decision to bring National Printing into the fold is already seeing it make 

significant top- and bottom-line contributions, while efforts to clean-up our portfolio and shed discontinued 

operations has paid off as the account reports almost zero losses in 2Q18.” 
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“Meanwhile, as previously communicated we have booked an expected non-cash gain on the partial 

deconsolidation of Africa Railways nearing EGP 1 billion. We are actively exploring avenues to sell or liquidate 

the company and trigger the complete deconsolidation of its debt obligation which should result in a further 

gain of c. EGP 2.5 billion in the coming months. Together said gains will help offset the effect of a related 

impairment of EGP 3.2 billion booked in FY17, and consequently strengthen our financial position as we head 

into the next growth phase for Qalaa,” El-Khazindar added.  

 

“As we bring our company closer to the cusp of sustainable operational profitability, we are actively gearing up 

for the next growth phase across our subsidiaries. At TAQA Arabia, we have earmarked c.EGP 8 billion in 

investments over the coming three years that will see us accelerate the company’s distribution reach with more 

filling stations, diversify into renewable energy with our pilot solar project in Benban and expand our exposure 

to conventional energy through investments in coal-fired power plants. Qalaa is also looking to increase its 

ownership in the Egyptian Refining Company’s transformative project which is now 98% complete with start 

of commissioning by end of 2018. Meanwhile, new capacities for RDF production at Tawazon have already 

been procured and commissioning is expected by 2019. Said investments alongside similar ventures in our 

mining and logistics platforms will see Qalaa continue to deliver on this growth momentum and cement its 

position as an African leader in energy and infrastructure,” Heikal concluded. 

 

Qalaa Holdings’ full business review for 2Q2018 and the financial statements on which it is based are now 

available for download on ir.qalaaholdings.com.  

—Ends— 

Previous Qalaa Holdings press releases on this subject and others may be viewed online from your computer, 

tablet or mobile device at qalaaholdings.com/newsroom 

 

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, 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 Qalaa Holdings 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 

Chief Marketing and 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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 8132مليار ج يه خالل الربع الثاني من عام  9.3إلى  %93القلعة بمعدل سنننننن و  نمو إيرادات 

  واألرباح التشننغيلية ارافع بمعدل سنن و ؛غيلي القو  السننتثماراا ا التابعةعلى خلفية األداء التشنن

مشننننروش الشننننركة المكننننرية للت رير ؛ واكتمال مليون ج يه خالل نفس الفترة 872 لتبلغ 28%

 8132ب  اية عام  لوحدات اإلنتاجيةلالتشغيل التجريبي  وبدء %23ب سبة 

الوطنية  الشركةالمردود اإليجابي لتجميع نتائج  األداء القوي الستثمارات قطاع الطاقة وكذلك نمو اإليرادات يعكس

 جديدة في مسيرة النمو المرحلة اللبدء  تنجح في تهيئة استثماراتها التابعةوالقلعة  .للطباعة

 

عن النتائج  –وهي شررركة رائدة في اسررتثمارات الطاقة والبنية األسرراسررية  –( CCAP.CAأعلنت اليوم شررركة القلعة وكود البور ررة الم رررية 

، بزيادة 1328مليار جنيه خالل الربع الثاني من عام  0.2اإليرادات ، حير  بلترت 1328 يونيو 03المراليرة المجمعرة للةترة المراليرة المنتهيرة في 

 1.4.8لتبلغ  %21. ونتج عن ذلك نمو األرباح التشرتيلية قب  خ   الررائ  والةوائد واإلهال  واالستهال  بمعدل سنوي %03سرنوية قدرها 

لشرررركة الوطنية اقطاع الطاقة وكذلك المردود اإليجابي لتجميع نتائج وتعكس تلك النتائج األداء القوي السرررتثمارات مليون جنيه خالل نةس الةترة. 

مليون جنيه  486.3ونجحت الشركة في تسجي   افي ربح بقيمة . 1328على القوائ  المالية لشركة القلعة بدًءا من الربع األول من عام للطباعة 

وخالل . الةترة من أنشرررطة دعادة الهيكلةجنيه خالل نةس  مليار 2.0في ضررروء تسرررجي  أرباح دير نقدية بقيمة  1328خالل الربع الثاني من عام 

مليون  033.1. ونتج عن ذلك تسرررجي   رررافي ربح بقيمة %40مليار جنيه بزيادة سرررنوية  6.1بلتت اإليرادات  ،1328الن رررأل األول من عام 

 جنيه خالل نةس الةترة.

في تحقيق أداٍء متميز خالل فترتي الربع الثاني أن الشركة نجحت  أحمد هيك  مؤسس ورئيس مجلس ددارة شركة القلعة،وفي هذا السريا  أوضرح 

ادية عطيات االقت ، بةرر  قدرة اسرتثماراتها التابعة والسيما مشروعات الطاقة والبنية األساسية على توفيأل الم1328والن رأل األول من عام 

لربع النتائج المالية التي حققتها القلعة خالل اتعكسه  التطورات اف هيك  أن المردود اإليجابي لتلكوأضالراهنة وتنمية مؤشرات األداء التشتيلي. 

خ رررر  الررررررائ  والةوائد الثاني من العام الجاري، حي  ر رررردت الشررررركة نمًوا ملحوًفا باإليرادات م ررررحوبًا بارتةاع األرباح التشررررتيلية قب  

 ارتةاعخالل نةس الةترة، فررالً عن نجاح االشركة في العودة دلى حيز الربحية مرة أخر  في ضوء  %21واإلهال  واالسرتهال  بمعدل سرنوي 

لقلعة على مسررتو  ا الرتةاع م رروفات الةائدة البنكية، والتي سراهمت بدورها في الحد من األرر السررلبي سر  اإلدارة من أنشررطة دعادة الهيكلةمكا

 وشركاتها التابعة.

الربع الثاني من عام مليون جنية وبعد خ   احتياطي العمالت األجنبية وح ة األقلية( خالل  323.6دير نقدية بقيمة  أرباحشركة القلعة سجلت 

ة مناتجة عن اسررتبعاد التزاماتها التشررتيلية المتعلقة بشررركة أفريكا ري  وايز، علًما برن الشررركة تتوقع تسررجي  أرباح دير نقدية دضررافية بقي ،1328

 مليار جنيه تقريبًا خالل األشهر المقبلة ومتعلقة بحزمة القروض( فور التو   دلى قرار بيع شركة أفريكا ري  وايز أو ت ةيتها. 1.2

، وهي أرباح متعلقة برنشررطة االسررتحواذ 1328مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  042.4شررركة أرباح بقيمة سررجلت ال ذلك،ضررافة دلى وباإل

عادلة التي والقيمة السررروقية ال للشرررركة الوطنية للطباعةوترجع أرباح شرررركة القلعة بشرررك  رئيسررري من الةر  بين القيمة الدفترية . ودعادة الهيكلة

   .وتسويته مع البنك بخ برحد الشركات التابعةعن شراء قرض متعثر  أخر  أرباح ، باإلضافة دلى تسجي ا المستشار المالي المستق حدده

د اإلدارة لتعزيز جهوتعكس النتائج المالية لةترة الربع الثاني أن  الخازندار الشريك المؤسس والعرو المنتدب لشركة القلعة،ومن جانبه لةت هشام 

 نية للطباعةالشرررركة الوطقرار اإلدارة ببدء تجميع نتائج  ، مشررريًرا دلىي بدأت القلعة جني رمارها بالةع وتنويع محةظة االسرررتثمارات التابعة، والت

طط خأن  وأضاف الخازندار. في نمو اإليرادات و افي األرباح على القوائ  المالية المجمعة لشرركة القلعة، حي  أ ربحت تسراه  بشرك  ملحوف

عن عدم تسررررجي  أي خسررررائر من العمليات دير المسررررتمرة خالل الربع الثاني من العام أرمرت اإلدارة للتخارج من المشررررروعات دير الرئيسررررية 

 الجاري.

خطتها ي دطار ف شركة أفريكا ري  وايزعن استبعاد جزء من التزامات دير نقدية بقيمة مليار جنيه تقريبًا  أرباح تلالقلعة سرجوقال الخازندار أن 

متوقع أن من الهذه الخطوة دتمام  . وأوضررح الخازندار أنعبر بيع أو ت ررةية تلك الشررركةتعكأل القلعة على دتمام تلك العملية حي  ، للتخارج منها

ضرررمحالل التي سرررجلتها الحد من األرر السررلبي لتكاليأل اال، وبالتالي جنيه خالل األشرررهر المقبلةمليار  1.2بقيمة  دضررافية أرباحثمر عن تسررجي  ي



 
 
 
 
 
 
 

QALAAHOLDINGS.COM 

 

 

 بيان إخباري 

 8302 سبتمبر 03 القاهرة في

2 

 لبدءتعزيز الوضرع المالي لشركة القلعة وتهيئتها  فررالً عن، .132مليار جنيه عن التزاماتها في أفريكا ري  وايز خالل عام  0.1الشرركة بقيمة 

 ال ةحة الجديدة من مسيرة النمو.

 ة اسررتثماراتها التابعة لتسررطير ال ررةحة الجديدة بمسرريرةجهودها لرررمان تعزيز ربحيتها ب ررةة مسررتدامة مع تهيئوا ررلت القلعة واختت  هيك  أن 

مليار جنيه لتموي  توسرررعات شرررركة طاقة عربية خالل  8، حي  ت  تخ ررري  توسرررع برعمال قطاع الطاقةوهو ما تعكسررره خطة الشرررركة لل ،النمو

 يالسررنوات الثالا المقبلة، ويشررم  ذلك زيادة عدد المحطات الخدمية التابعة وكذلك دنشرراء محطة طاقة شررمسررية في مجمع بنبان بمحافظة أسرروان ف

بمشروعات الطاقة التقليدية مث  محطات توليد الكهرباء من الةح .  دطار خطة الشرركة للدخول في مشروعات الطاقة المتجددة، فرالً عن التوسع

والمتوقع بدء  %38الذي بلغ معدل اكتماله على دراسرررة فري زيادة ح رررتها بمشرررروع الشرررركة الم ررررية للتكرير  تعكأل القلعة وتابع هيك  أن

اإلنتاجية لشررركة توازن من الوقود البدي  المشررتق من المخلةات،  ، دلى جان  تنمية الطاقة1328بنهاية عام  اإلنتاجية للوحدات التشررتي  التجريبي

المذكورة بالتوازي مع  التوسررعاترن ب وأكد هيك  على رؤية اإلدارة. 1323حي  ت  شررراء المعدات واألجهزة الجديدة تمهيدًا لتشررتيلها خالل عام 

ارها نمية النتائج المالية والتشرتيلية للقلعة مع ترسي  مكانتها باعتبخططها للتوسرع برعمال قطاعي التعدين والنق  سروف تسراه  بشرك  ملحوف في ت

 الشركة الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بم ر وأفريقيا.

ت اإلدارة يمكن تحمي  القوائ  المالية لشررررركة القلعة ومتابعة أداء الشررررركة والنتائج المالية المجمعة، باإلضررررافة دلى اإليررررراحات المتممة وتحليال

 .ir.qalaaholdings.comعبر زيارة الموقع اإللكتروني  1328 يونيو 03ألحداا ونتائج الةترة المالية المنتهية في 

 —نهاية البيان—  

ية لكيم   م مطالعة المجموعة ال املة من البيانات اإلخبارية الكنادرة عن رركة القلعة من خالل جج ةة ال مبيوار والتابل  وكلل  ال واا  ال

 qalaaholdings.com/newsroomعبر زيارة هلا الرابط: 

البنية األساسية بم ر وأفريقيا، حي  تركز على ( هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة وCCAP.CAوكود البور رة الم رية  رنركة القلعة

قطراعرات اسررررررتراتيجيرة تترررررررمن الطراقرة، واألسررررررمنرت، واألدرذيرة، والنقر  والردع  اللوجيسررررررتي، والتعردين. المزيد من المعلومات على الموقع 

  qalaaholdings.comاإلليكتروني: 

 

 )إبراء اللمة( المستقبليةالبيانات 

خاطر لقلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مالبيرانرات الواردة في هرذه الوريقرة، والتي ال تعرد حقرائق تراريخية، ت  بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وعراء ومعتقدات شرررررررركة ا

بشك  مةرط. ويج  اإلشارة دلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوريقة تشك  "األهداف" أو معروفة ودير معروفة، ودير مؤكدة وعوام  أخر ، وال ينبتي االعتماد عليه 

 " أو ر"، "ينوي"، "يوا ررر"البيانات المسرررتقبلية" ويمكن تحديدها من خالل اسرررتخدام م رررطلحات تطلعية مث  "ربما"، "سررروف"، "يلتمس"، "ينبتي"، "يتوقع"، "يشررررع"، "يقد

كسررها مث  تي تعمنها أو ديرها من الم ررطلحات المشررابهة. وكذلك األحداا الةعلية أو النتائج أو األداء الةعلي لشررركة القلعة قد تختلأل جوهريا عن تلك ال"يعتقد" أو ما هو منةي 

  .هذه األهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشكو 
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