News Release
CAIRO, EGYPT: 1 October 2017

Qalaa reports revenue growth of 25% year-on-year in 2Q17 to EGP 2.3
bn as it capitalizes on the favorable economic environment and on the
back of improved operational performance across all sectors led by
energy and cement. EBITDA records growth of 76% year-on-year to
EGP 167.4 mn driven by higher contributions from ASCOM, Gozour
and Tawazon; Egyptian Refining Company reaches 95% completion
Despite double digit topline growth and important headways in restructuring efforts,
Qalaa recorded bottom-line loss of EGP 2.8 bn driven predominantly by the full
impairment of Africa Railways' assets in Kenya; substantial gain on consolidated
income statement anticipated once Qalaa cedes control of Africa Railways and
deconsolidates its liabilities in the coming period.
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 quarter ended 30 June 2017, reporting
revenue growth of 25% y-o-y to EGP 2.3 billion in 2Q17. Revenue growth during the quarter was largely
driven by improved performances at Qalaa’s energy and cement platforms.
TAQA Arabia turned in solid results for the period, recording revenue growth of 24% y-o-y in 2Q17 as it
benefits from gradual phase-out of energy subsidies. Meanwhile, Tawazon posted a solid 127% y-o-y increase
in top-line owing to higher demand for alternative fuels — including biomass and Refuse Derived Fuel (RDF)
— as well as new contracts for the construction of sanitary landfills. At ASEC Cement’s Al Takamol plant in
Sudan, improved productivity saw revenues grow 28% y-o-y in 2Q17, while ARESCO recorded a two-fold
increase in top-line during the quarter as it began implementing work on new projects.
“As the country maintains a steady reform course, we remain increasingly confident in our position to capture
the upside and capitalize on the new favorable economic framework,” said Qalaa Holdings Chairman and
Founder Ahmed Heikal. “Almost a year in since the rollout of the government’s reform program, Qalaa has
consistently delivered double-digit top-line growth as platforms across its portfolio reap the rewards of
Egypt’s new macroeconomic environment. In 2Q17, we delivered growth as our energy plays TAQA Arabia
and Tawazon benefitted from the phase-out of energy subsidies at both ends of the spectrum, while other
portfolio companies are also finding strong footings as they leverage their ability to deliver efficiencies
deemed ideal in today’s macroeconomic environment.”
“Our mining subsidiary ASCOM is gaining increased price-competitiveness both locally and regionally
thanks to its position as a quality exporter and an import substitution play. And we are also pushing through
higher operational efficiency at Dina Farms as we seek to cement its standing as one of the country’s leading
agribusinesses. Meanwhile, our greenfield Egyptian Refining Company is at 95% completion and is gearing
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up to deliver much needed energy resources to our national economy,” Heikal added. “Our focus in the
months ahead will be to bring ERC online and translate competitive advantages and operational efficiencies
gained across our portfolio into bottom-line profitability and accretive returns to our investors.”
At the EBITDA level, Qalaa recorded growth of 76% y-o-y to EGP 167.4 million in 2Q17, driven by higher
contributions from ASCOM, Gozour and Tawazon’s ENTAG subsidiary in Oman. EBITDA growth was also
supported by lower SG&A as a percentage of sales, standing at 11% in 2Q17 versus 12% in the same period
last year. The company also booked lower non-recurring SG&A expenses of EGP 1.8 million in 2Q17
compared to EGP 11.9 million in 2Q16.
Qalaa recorded a gain from sale of investment of EGP 404.4 million in 2Q17 following the sale of ASEC
Djelfa (ASEC Cement’s greenfield plant in Algeria) in late May 2017. Meanwhile, following the 31 July 2017
ruling by the High Court of Kenya to terminate the Africa Railways concession to operate the Kenyan
Railway, the company initiated the transfer of its assets to the regulatory authority and thus booked the asset
impairment (net-of-minority) of EGP 2.7 billion on its 2Q17 consolidated financial statements as per the
conservative Egyptian accounting standards.
Qalaa Holdings continues to carry Africa Railways’ liabilities totaling EGP 5.6 billion on its consolidated
financial statements. Once Qalaa Holdings cedes control of Africa Railways, said liabilities will be
deconsolidated and Qalaa will potentially book a substantial gain on its consolidated income statement in the
coming period (net of FX reserves and minority interests).
Following the impairment of Africa Railways, Qalaa’s losses from discontinued operations declined to EGP
11.7 million in 2Q17, down from EGP 149.0 million in 2Q16 and EGP 225.6 million in 1Q17.
Qalaa recorded a net loss after minority interest of EGP 2.8 billion in 2Q17, compared to a loss of EGP 277.5
million in 2Q16. Factoring out Africa Railways’ impairment net of minority interests, Qalaa’s bottom-line
would have posted a loss of EGP 20.6 million in 2Q17.
“The quarter just ended saw us make important headway in our efforts to restructure our portfolio and
streamline investments in a manner that accelerates Qalaa’s return to profitability by 2018,” said Qalaa
Holdings Co-Founder and Managing Director Hisham El-Khazindar. “We successfully divested from our
Algerian greenfield cement plant Djelfa as part of our strategy to focus management bandwidth on operational
and profit-generating platforms, and in parallel booked a gain from the transaction of c.EGP 404 million in
proceeds some of which will be partly earmarked for deleveraging at both the platform and Qalaa Holdings
levels.”
“More importantly, in 2Q17 we took the difficult but necessary decision to fully impair Africa Railways’
assets in Kenya. While the decision took a heavy toll on our profitability for the quarter nearing EGP 2.7
billion, the impairment effectively caps future losses from a discontinued operation that is facing increased
operational difficulty and is otherwise a drain on resources and capital that could be deployed to other, more
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promising growth avenues. Additionally, we anticipate a substantial gain on our income statement once we
cede control of Africa Railways’ and deconsolidate its EGP 5.6 billion in liabilities in the coming period.”
It is worth noting that Qalaa Holdings had fully impaired its investment in Africa Railways on its FY2016
standalone financial statements.
“With our investment portfolio becoming increasingly optimized for today’s economic realities, and with
ERC now 95% complete, we are reaching a watershed moment in our transformation into a lean and profitable
company that maximizes value for shareholders,” El-Khazindar concluded.
Qalaa Holdings’ full business review for 2Q2017 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 forwardlooking 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
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القلعة تعلن نمو اإليرادات المجمعة بمعدل سنوي  %25لتبلغ  2.3مليار جنيه خاللل الربال الاالان
من عام  2017بفضل تعاف المشهد االقتصادي وتحسن مؤشرات األداء المال والتشغيل بجمي
القطاعات االستامارية وخاصالة الطاقالة والتعالدين – واألربالا التشالغيلية تسالجل نم سالوا سالنويسا بمعالدل
 %76لتبلغ  167.4مليون جنيه ف ضالوء ارتفالاا المسالا مة اإليجابيالة لشالرسات سالذوم وجال ور
وتوازن؛ واستمال مشروا الشرسة المصرية للتذرير بنسبة %95
رغم التقدم الملحوظ في تطوير نموذج أعمالها ومعدالت النمو القياسية ،تكبدت شركة القلعة خالل الرعالا النالاني صالافي خاالا ر عقيمالة
 2.8مليار جنيه يرجا أغلبها لتأثير االمضمحل الكامل على أصو أفريكا ريل وايز في كينيا ،وتتوقا اإلدارة أن تاجل أرعاحالا علالى
قا مة الدخل المجمعة عند استبعاد التزامات أفريكا ريل وايز من القوا م المجمعالة مالا خروجهالا مالن تحالط ساليطرة شالركة القلعالة خالل
الفترة القادمة
أعلنط اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية  – )CCAP.CAوهي شركة را الدة فالي اسالتنمارات الطاقالة والبنيالة األساسالية عالن
النتا ج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في  30يونيو  ،2017حيث علغط اإليرادات  2.3مليار جنيه خل الرعا الناني من عالام
 ،2017عزيادة سنوية قدرها  ،%25وهو ما يعكس تحان مؤشرات األداء المالي والتشغيلي الستنمارات الطاقة واألسمنط.
وقد ارتفعط إيرادات شركة طاقة عرعية عمعد  %24عفضل التأثير اإليجاعي لقرار الحكومة عرفا الدعم تدريجيا عن الطاقة وعالتالالي
قدرة الشركة على تمرير زيادة األسعار ،كما شهدت شركة توازن نمو اإليرادات عمعد سنوي  %127نظرا لنمو الطلب علالى حلالو
الطاقة البديلة منالل الوقالود المشالتن مالن المخلفالات ( )RDFوأيضالا المخلفالات الزراعيالة ( ،)Biomassوكاللل التعاقالدات الجديالدة التالي
أعرمتها الشركة لتصميم وإنشاء المدافن الصحية للمخلفات في سلطنة عمان .ومن ناحية أخرى ،ارتفعط المااهمة اإليجاعية لمجموعة
أسي القاعضة في مضوء تعافي النشاط اإلنتاجي عمصنا أسمنط التكامل في الاودان مما أثمر عن نمو إيرادات المصنا عمعالد سالنوي
 %28خل الرعا الناني ،مصحوعا عتضاعف إيرادات شركة أرسكو عفضل عدء تنفيل عدد من المشروعات الجديدة.
وفي هلا الاياق أعرب أحمد هيكل مؤسس ور يس مجلس إدارة شركة القلعة ،أن الشركة تواصل جني ثمار التحالوالت الجلريالة التالي
طرأت على المشهد االقتصادي المصري في مضوء خطة اإلصلحات التالي تتبناهالا الحكومالة منالل مالا يقالرب مالن عالام ،وهالو مالا يعكااله
النمو المطرد عإيرادات الشركة عفضل المقومات التنافاية الجلاعالة التالي تنفالرد عهالا محفظالة االسالتنمارات التاععالة ،وال ساليما اسالتنمارات
قطاع الطاقة عاعتبارها األكنر استفادة من االتجاه الحالي لرفا الدعم عصورة تدريجيالة عالن الطاقالة .تلال التطالورات تعكاالها مؤشالرات
األداء المالي والتشغيلي لشركتي طاقة عرعية وتوازن ،واللتان حققتا معالدالت نمالو قياسالية خالل الرعالا النالاني ،مصالحوعا عنقلالة أخالرى
مرتقبة عند افتتاح مشروع المصرية للتكرير خل األشهر القادمة ،حيالث اكتمالل عناالبة  ،%95وعالتالالي الماالاهمة الفعالالة فالي تعزيالز
منظومة أمن الطاقة وتوفير منتجات الوقود عالية الجودة ما تقليل االعتماد على االستيراد.
وتاعا هيكل أن األمر نفاه ينطبن على استنمارات القلعة في الصناعات التصديرية تحط مظلة شركة أسكوم ،والتي ازدادت تنافايتها
عصورة ملحوظة على الااحة العالمية ععد تعويم الجنيه فضل عن قدرتها المتزايدة على طرح البالدا ل المحليالة عاليالة الجالودة للخامالات
الصناعية الماتوردة التي تدخل في تطبيقات البناء الحديث لعز الصوت والحرارة .ويأتي ذل عالتزامن ما تحان مؤشالرات الكفالاءة
التشغيلية عمشروعات مزارع دينا في قطاع األغلية التي تحتل مكانة مرموقة عين كبار اللعبين في مجاالت اإلنتاج الزراعي واألمالن
الغلا ي .وعلى هله الخلفية تؤمن اإلدارة أن المقومات التنافاية الجلاعة التي تنفرد عها محفظة االستنمارات التاععة ستااهم فالي تحقيالن
معدالت الرعحية الماتهدفة ،وعالتالي تعظيم العا د االستنماري للمااهمين خل المرحلة المقبلة.
علغط األرعالاح التشالغيلية قبالل خصالم الضالرا ب والفوا الد واإلهالل واالسالتهل  167.4مليالون جنياله ،وهالو نمالو سالنوي عمعالد %76
خل الرعا الناني عفضل ارتفاع المااهمة اإليجاعية لشركة أسكوم ومجموعة جلور وأيضا شركة «إنتالاج عمالان» التاععالة لتالوازن فالي
سلطنة عمان .ويعكس نمو األرعاح التشغيلية تراجا المصروفات اإلدارية والعمومية لتمنل  %11من إجمالي اإليالرادات مقاعالل %12
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خل الرعا الناني من عام  ،2016وكلل تقليص المصروفات العمومية واإلدارية غير المتكررة إلى  1.8مليون جنيه ،مقاعل 11.9
مليون جنيه خل نفس الفترة من .2016
وعلغط عا دات عيا االستنمارات  404.4مليون جنيه خل الرعا الناني من  ،2017حيث قامط القلعة عالتخارج من مشالروع أسالمنط
دجلفا في الجزا الر خالل مالايو  .2017ومالن جهالة أخالرى أصالدرت المحكمالة الكينيالة العليالا قرارهالا عتأييالد إنهالاء حالن االمتيالاز الخالا
عشركة سك حديد ريفط فالالي .وترتالب علالى قالرار المحكمالة أن قامالط شالركة القلعالة عتاالجيل أصالو ريفالط فالالي فالي كينيالا مضالمن عنالد
تكاليف االمضمحل خل الرعا الناني من عام  ،2017وذل وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصالرية .وعخصالم حصالة األقليالة يبلال
صافي تكلفة االمضمحل الماجل  2.7مليار جنيه.
تجدر اإلشارة إلى أن شركة القلعة الزالط تحتفظ على قوا مها المالية المجمعة عالتزامالات شالركة أفريكالا ريالل وايالز البالغالة  5.6مليالار
جنيه ،وعالتالي تتوقا الشركة أن تاجل أرعاحا (ععد خصم احتياطي العملالة األجنبيالة وحقالوق األقليالة) علالى قا مالة الالدخل المجمعالة عنالد
استبعاد تل االلتزامات ما خروج أفريكا ريل وايز من تحط سيطرة شركة القلعة خل الفترة القادمة.
وقد أدى امضمحل شركة أفريكا ريل وايز إلى تراجا خاا ر العمليات غير الماتمرة ليبل  11.7مليون جنيه فقط خل الرعا الناني
من عام  ،2017مقاعل  149مليون جنياله خالل نفالس الفتالرة مالن العالام المامضالي ،و 225.6مليالون جنياله خالل الرعالا األو مالن العالام
الجاري.
وعلى هله الخلفيالة سالجلط النتالا ج الماليالة المجمعالة لشالركة القلعالة صالافي خاالا ر عقيمالة  2.8مليالار جنياله خالل الرعالا النالاني مالن عالام
 ،2017مقاعل  277.5مليون جنيه خل نفس الفترة من عام  .2016وفي حالة استبعاد تكالاليف امضالمحل شالركة أفريكالا ريالل وايالز
عاستنناء حقوق األقلية ،كان صافي الخاا ر سيبل  20.6مليون جنيه فقط خل الرعا الناني من .2017
ومن جهتاله قالا هشالام الخازنالدار الشالري المؤسالس والعضالو المنتالدب لشالركة القلعالة ،أن الشالركة أحالرزت تقالدما ملحوظالا فالي تطالوير
نموذج أعمالها خل الرعا النالاني مالا تهي الة الشالركة لتحقيالن معالدالت الرعحيالة الماالتهدفة عحلالو عالام  2018مالن خالل دعالم وتنميالة
االستنمارات الر ياية للستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو ،وكلل التعجيل عخطة التخالارج مالن المشالروعات األخالرى ،والتالي تالم
عمقتضاها عيا مشروع أسمنط دجلفا في الجزا ر مقاعل  404مليون جنيه تقريبا ما تخصاليص عا الدات البيالا لتاالوية وسالداد جالزء مالن
مديونيات القلعة واستنماراتها التاععة.
وأمضاف الخازندار أن اإلدارة اتخلت قرارا سديدا ،رغم صعوعته ،عتاجيل تكلفة امضمحل عقيمة  2.7مليار جنيه على أصو شركة
أفريكا ريل وايز في كينيا ،وهو ما كان له أثر عال على قا مة الدخل المجمعة غيالر أناله سياالاهم ماالتقبل فالي تقلاليص خاالا ر العمليالات
غيالالر الماالالتمرة مالالن أحالالد المشالالروعات المكبلالالة عالتحالالديات التشالالغيلية الصالالعبة مالالا إمكانيالالة توجيالاله المالالوارد ورأ المالالا إلالالى قطاعالالات
استنمارية أخرى ذات مقومات نمو واعدة .وتتوقا اإلدارة أن تشهد قا مة الالدخل المجمعالة تاالجيل أرعالاح (ععالد خصالم احتيالاطي العملالة
األجنبية وحقوق األقلية) عند استبعاد التزامات شركة أفريكا ريل وايز البالغة  5.6مليار جنيه مالا خروجهالا مالن تحالط ساليطرة شالركة
القلعة خل الفترة القادمة.
جدير عاللكر أن شركة القلعة كانط قد سجلط امضمحلال كامل الستنماراتها في أفريكا ريل وايز على قوا مها المالية الماتقلة عن عام
.2016
وأعرب الخازندار عن ثقته عأن تنوع محفظة االستنمارات التاععة وقالدرتها علالى مواكبالة الواقالا االقتصالادي الجديالد يمنالل نقطالة تحالو
جوهرية عمايرة نمو الشركة ،وخاصة ما اكتما مشروع المصالرية للتكريالر عناالبة  %95حتالى تالاريك كتاعالة هالله الاالطور .وعالتالالي
تتطلا شركة القلعة إلى تحقين الرعحية الماتهدفة خل المرحلة المقبلة.
يمكن تحميل القوا م المالية لشركة القلعة ومتاععة أداء الشركة والنتا ج المالية المجمعة ،عاإلمضافة إلالى اإليضالاحات المتممالة وتحلاليلت
اإلدارة ألحداث ونتا ج الفترة المالية المنتهية في  30يونيو  2017عبر زيارة الموقا اإللكتروني .ir.qalaaholdings.com
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—نهاية البيان—

يمذنذم مطالعة المجموعة الذاملة من البيانات اإلخبارية الصادرة عن شرسة القلعة من خلل جهزة الذمبيوتر والتابلت وس لك الهواتف ال سيالة
عبر زيارة ا الرابطqalaaholdings.com/newsroom :
شرسة القلعة (كود البورصة المصرية  )CCAP.CAهي شركة را دة في استنمارات الطاقة والبنية األساسية عمصر وأفريقيا ،حيث تركالز علالى
قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة ،واألسمنط ،واألغلية ،والنقل والدعم اللوجياتي ،والتعدين .المزيد من المعلومات علالى الموقالا اإلليكترونالي
qalaaholdings.com

البيانات المستقبلية (إبراء ال مة)
البيانات الواردة في هله الوثيقة ،والتي ال تعد حقا ن تاريخية ،تم عنا ها علالى التوقعالات الحاليالة ،والتقالديرات و راء ومعتقالدات شالركة ا لقلعالة .وقالد ينطالوي هاللا البيالان علالى مخالاطر
معروفة وغير معروفة ،وغير مؤكدة وعوامل أخرى ،وال ينبغي االعتماد عليه عشكل مفرط .ويجب اإلشارة إلى أن ععض المعلومات الواردة في هله الوثيقة تشكل "األهداف" أو
"البيانات الماتقبلية" ويمكن تحديدها من خل اسالتخدام مصالطلحات تطلعيالة منالل "رعمالا"" ،سالوف"" ،يلالتمس"" ،ينبغالي"" ،يتوقالا"" ،يشالرع"" ،يقالدر"" ،ينالوي"" ،يواصالل" أو
"يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشاعهة .وكلل األحداث الفعلية أو النتا ج أو األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلالف جوهريالا عالن تلال التالي تعكاالها منالل
هله األهداف أو البيانات الماتقبلية .ويحتوي أداء شركة القلعة على ععض المخاطر والشكو .

لالستعالم والتواصل
ا /غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق واالستدامة
شركة القلعة ()Qalaa Holdings

ghammouda@qalaaholdings.com
هاتف +20 2 2791-4439
فاكس +20 22 791-4448
محمول +20 106 662-0002
Twitter: @qalaaholdings
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