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Qalaa Holdings revenues grow by 40% y-o-y to EGP 3.3 billion in 3Q18 

on the back of solid top line growth at TAQA Arabia and the 

consolidation of National Printing; EBITDA records a 43% y-o-y 

increase to EGP 306 million with net profit standing at EGP 160 million 

in 3Q18; ERC 98.8% complete and set to reach full production in 2H19  

The Group will continue to focus on its growth strategy of driving operational expansion 
across 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 period ended 30th of September 2018, reporting 

strong 40% y-o-y revenue growth in 3Q18 to EGP 3,278.7 million on the back of strong results from its energy 

subsidiary, TAQA Arabia, and the consolidation of National Printing. EBITDA for the third quarter also posted 

a 43% y-o-y increase to EGP 305.6 million driven by its energy division and National Printing. The Group 

delivered a net profit of EGP 126.4 million in 3Q18 versus a loss of EGP 311.8 million in 3Q17. On a nine-

month basis, Qalaa recorded a 46% y-o-y increase in revenues to EGP 9,396.1 million, while its EBITDA 

reported a 70% y-o-y increase to EGP 943.0 million in 9M18. The Group reported a net profit of EGP 426.6 

million in 9M18 compared to a net loss of EGP 3,470.3 million recorded in the same period of last year. 

  

“Qalaa delivered a solid operational performance during the third quarter of 2018, building on the positive 

growth trajectory since the beginning of the year,” said Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal. 

“The Group’s top line and EBITDA witnessed 40% and 43% year-on-year growth, respectively, while the partial 

deconsolidation of Africa Railways debt and a provision reversal helped drive bottom-line profitability for the 

quarter, with Qalaa’s net profit recording EGP 126.4 million in 3Q18.” 

 

During the third quarter, following a further deconsolidation of Africa Railways’ operational liabilities in both 

Kenya and Uganda, Qalaa booked a gain on sale on investment of EGP 252.6 million, with the Group expecting 

another one-off non-cash gain in the coming months once a sale or liquidation takes place. Additionally, Qalaa 

booked EGP 202.7 million as a provision reversal in 3Q18 related to one of its share swap deals, which entailed 

a payment linked to Qalaa’s share price. As the company’s share price has steadily improved during the quarter 

and at the close of September 2018, the provision expensed has decreased and hence the recorded gain in 3Q18.  

 

“We are seeing increased contribution from our mining platform ASCOM and the recent consolidation of 

National Printing has added significant upside to both our top-line and EBITDA,” said Hisham El-Khazindar, 

Qalaa Holdings’ Co-Founder and Managing Director. “Our growth strategy will see us work to extract higher 

value from both companies as well as from our transportation and logistics arm which boasts potential growth 

owing to increasingly favorable market dynamics. We have also streamlined our portfolio and pushed through 

exits from discontinued operations that today no longer weigh on our bottom-line.” 

 

The Group’s EBITDA growth for the third quarter of the year was driven by strong performances across Qalaa’s 

portfolio, including TAQA Arabia, ASCOM, Dina Farms, Takamol, and ASEC Engineering. Additionally, the 
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consolidation of National Printing also helped drive consolidated EBITDA growth, contributing EGP 74.7 

million to 3Q18 EBITDA. 

 

“Qalaa is actively working to deliver on its previously communicated growth strategy, driving operational 

expansion across its portfolio. At TAQA Arabia, we’re expanding our geographic reach having added two new 

filling stations during the quarter. At our energy generation and distribution platforms, we are deriving higher 

value from a growing client base. Our expansion drive is part of a growth strategy that will see us deploy over 

EGP 8 billion in small incremental investments over the coming three years, including our ventures in solar 

energy and expansions across all current businesses. Meanwhile, our transformational Egyptian Refining 

Company project is now 98.8% complete,” added Heikal. 

 

“In the upcoming year, the Group will continue to focus on growing its key subsidiaries, while completing the 

disposal of our remaining non-core businesses. Solid growth trajectories across Qalaa’s divisions, multiple 

operational improvements throughout 2018, the imminent start of production at ERC and completing the clean-

up of the Group’s financials leave us confident that the coming quarters will gradually bring Qalaa back to 

operational profitability and allow us to create new value for our shareholders,” El-Khazindar concluded. 

 

Qalaa Holdings’ full business review for 3Q2018 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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 2018مليار ج يه خالل الربع الثالث من عام  3.3لتبلغ  %40نمو إيرادات القلعة بمعدل سنننننن و  

بفضننننننا اريفاد إيرادات اننننننرةة تامة عربية  يلميع نتاوط ال ننننننرةة الوت ية لل باعة   ا ربا  

الفترة مصحوبًة بوصول  مليون ج يه خالل نفس 306لتبلغ  %43الت غيلية يريفع بمعدل س و  

 %98.8   اةتمال م ر د ال رةة المصرية للتكرير ب سبة مليون ج يه 126.4صافي الربح إلى 

 2019يمهيًدا لبدء الت غيا التلار  خالل ال صف الثاني من عام 

 ها التشغيلي ئوتعزيز أدا الشركات التابعة لهاتعتزم اإلدارة مواصلة استراتيجية النمو التي تتبناها للتوسع بأعمال 

 

عن النتائج  – وهي شررركة رائ ة  ي اسررتامارات ال ااة والبنية ايسرراسررية –( CCAP.CAشررركة العلعة وكود البورصررة الم رررية أعلنت اليوم 

، وهو 2018مليار جنيه خالل الربع الاالث من عام  3.28بلغت اإليرادات ، حيث 2018سرررررربتمبر  30المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية  ي 

مليون  305.6لتبلغ  %43. وارتفعت ايرباح التشغيلية ابل خ م الضرائب والفوائ  واإلهالك واالستهالك بمع ل سنوي %40نمو سنوي بنسبة 

ية لتجميع المسرررررراهمة اإليجابوطااة عربية التابعة للعلعة  ي ا اع ال ااة جنيه خالل نفس الفترة. وتعكس تلك النتائج ايداء المالي العوي لشررررررركة 

مليون  126.4نتائج الشرررركة الوطنية لل باعة علل العوائم المالية المجمعة لشرررركة العلعة. وعلل هلف السلفية سرررجلت الشرررركة صرررا ي أرباح بعيمة 

  .مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق 311.8معابل صا ي خسائر بعيمة  2018جنيه خالل الربع الاالث من عام 

، وصررراحب  لك نمو ايرباح التشرررغيلية ابل %46مليار جنيه تعريبًا بزيادة سرررنوية  9.4بلغت اإليرادات  2018وخالل أول تسرررعة أشرررهر من عام 

نفس الفترة. ونتج عن  لك تسجيل صا ي أرباح مليون جنيه خالل  943لتبلغ  %70خ م الضرائب والفوائ  واإلهالك واالستهالك بمع ل سنوي 

 مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق. 3.47مليون جنيه معابل صا ي خسائر ا رها  426.6بعيمة 

ايداء تعكس  2018نتائج الربع الاالث من عام و ي هلا السرررررياح أودرررررأ ال كتور أحم  هيكل ممسرررررس ورئيس مجلس عدارة شرررررركة العلعة، أن  

 %40التشررررغيلي العوي لشررررركة العلعة ونجاحها  ي مواصررررلة التع م المةعق منل ب اية العام، حيث شرررره ت الشررررركة نمو اإليرادات بمع ل سررررنوي 

 خالل نفس الفترة. كما نجةت الشركة %43م ةوبًا بارتفاع ايرباح التشغيلية ابل خ م الضرائب والفوائ  واإلهالك واالستهالك بنسبة سنوية 

مليون جنيه خالل الربع الاالث من العام  ي دوء تسوية جزء من التزامات شركة أ ريكا ريل وايز مع رد  126.4 ي تةعيق صا ي أرباح بعيمة 

 مس  ات أخرى تم تسجيلها سابعًا خالل نفس الفترة .

التزاماتها  جزء عدرا ي من ناتجة عن اسرتبعاد 2018 معان جنيه خالل الربع الاالث من مليو 252.6سرجلت شرركة العلعة أرباًحا رير نع ية بعيمة 

ز من خالل ايشررهر العادمة مع خروأ أ ريكا ريل واي ل أرباًحا عدررا يةيتسررج تتواع الشررركة، علًما بأن المتعلعة بشررركة أ ريكا ريل وايز التشررغيلية

سواء بالبيع أو الت فية. سي رة شركة العلعة  شركة  تةت  ه خالل الربع الاالث مليون جني 202.7مس  ات بعيمة برد ومن جانب آخر اامت ال

اض تسجيل مس  ات  ي حال انسف تت لببمعتضل شروط عح ى صفعات تبادل ايسهم التي أبرمتها ابل سنوات، والتي ، و لك 2018من عام 

ستمرار تةسن اي سجيلها  ي حالة ارتفاع ايمته. و ي دوء ا سهم العلعة أو رد المس  ات التي تم ت سهم العلعة خالل الربع الاالسعر  ث من مة 

 العام الجاري، اامت الشركة برد جزء من المس  ات وتسجيلها كأرباح رير نع ية خالل نفس الفترة.

نمو اإليرادات وايرباح التشررغيلية ابل خ ررم الضرررائب ومن جهته لفت هشررام السادن ار الشررريك الممسررس والعضررو المنت ا لشررركة العلعة، أن 

ارتفاع المسررراهمة اإليجابية لشرررركة أسررركوم التابعة للعلعة  ي ا اع التع ين، وكللك المردود اإليجابي لب ء  يعكس واإلهالك واالسرررتهالكوالفوائ  

تعظيم االسرررررتفادة من الشرررررركتين مع التوسرررررع تعتزم  الشرررررركةعدارة  ، مشررررريًرا علل أننية لل باعة خالل الفترة ايخيرةتجميع نتائج الشرررررركة الوط

ارات ا اع النعل وال عم اللوجيسرررتي التي تةظل بمعومات نمو واع ة،  ي دررروء التغيرات السرررواية التي أدت علل ارتفاع ال لب علل تلك باسرررتام

علل تةسرررين وتنمية مةفظة االسرررتامارات التابعة مع المضررري ا ًما  ي تنفيل خ تها للتسارأ من  ركزت اإلدارةوأدرررال السادن ار أن  الس مات.

 .ر المستمرة التي أصبةت ال تمال عبئًا علل النتائج المالية للشركةالعمليات ري

  يعكس نمو ايرباح التشررررغيلية ابل خ ررررم الضرررررائب والفوائ  واإلهالك واالسررررتهالك ايداء العوي لمستلة الشررررركات التابعة للعلعة بما  ي  لكو

 74.7كما سرراهم تجميع نتائج الشررركة الوطنية لل باعة  ي عدررا ة  شررركة طااة عربية وأسرركوم ومزارع دينا وأسررمنت التكامل وأسرريك للهن سررة،

 مليون جنيه علل ايرباح التشغيلية لشركة العلعة خالل الربع الاالث من العام الجاري.
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لة عيجابية خالل الفترة عتبني اسررتراتيجية النمو المعلنة سررابعًا عبر التوسررع بأعمال مستلة شررركاتها التابعة وتهيئتها لنتواصررل العلعة أن وتابع هيكل 

 لينعكس  لك  ي ممشرررررات أداء شررررركة طااة عربية التي نجةت  ي التوسررررع بس ماتها عبر ا تتاح اطنين من المة ات الج ي ة خال ، حيثالمعبلة

علًما بأن  ،تولي  وتوديع ال ااة الكهربائية جني طمار النمو المتواصل بعاع ة عمالء ا اع طااة عربية واصلت، كما الربع الاالث من العام الجاري

إلجمالية ا تتجاود ايمتها جزئية المستج ات تأتي دمن خ ة الشركة للتوسع بأعمال ا اع ال ااة، والتي من المعرر أن تشه  دخ استاماراتتلك 

الشرررمسرررية والتوسرررع بأعمال جميع الف اعات  علل أن يشرررمل  لك ال خول  ي مشرررروعات ال ااة مليار جنيه علل م ار السرررنوات الاالل المعبلة 8

 حاليًا. %98.8ع ل اكتماله مشروع الشركة الم رية للتكرير اللي بلغ م أدال أن الشركة تعمل علل ا م وساح من أجل عطالح. والعائمة

سارأ من بالتوادي مع التة التابعة لها الرئيسرري الشررركاتمواصررلة تركيزها خالل العام المعبل علل تنمية واختتم السادن ار أن عدارة الشررركة تعتزم 

. كما تج د اإلدارة طعتها  ي ا رة الشرررركة علل العودة ت ريجيًا علل مع الت الربةية المسرررته  ة، سرررعيًا لتعظيم العائ  رير ايسررراسررريةالمشرررروعات 

لمشرروع  التشرغيلية وااتراا التشرغيل التجاري االسرتاماري للمسراهمين، و لك بفضرل ايداء العوي لجميع اسرتاماراتها التابعة ومستلة التةسرينات

 الشركة الم رية للتكرير،  ضالً عن مواصلة التسارجات الناجةة من المشروعات رير الرئيسية مع تعليص ال يون علل مستوى شركة العلعة.

إلدارة ا يمكن تةميل العوائم المالية لشررررركة العلعة ومتابعة أداء الشررررركة والنتائج المالية المجمعة، باإلدررررا ة علل اإليضرررراحات المتممة وتةليالت

 .ir.qalaaholdings.comعبر ديارة المواع اإللكتروني  2018 سبتمبر 30يح ال ونتائج الفترة المالية المنتهية  ي 

 —نهاية البيان—  

ية اةيمك كم م العة الملموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصننادرة عن اننرةة القلعة من خالل ةجهلة الكمبيوير  التابلذ  ةاله الهوايف ال

 qalaaholdings.com/newsroomعبر زيارة هاا الرابط: 

( هي شركة رائ ة  ي استامارات ال ااة والبنية ايساسية بم ر وأ ريعيا، حيث تركز علل CCAP.CAوكود البورصة الم رية  ارةة القلعة

ع ين. المزي  من المعلومات علل المواع  ل عم اللوجيسررررررتي، والت عل وا اة، وايسررررررمنت، وايرلية، والن ا اعات اسررررررتراتيجية تتضررررررمن ال ا

  qalaaholdings.comاإلليكتروني: 

 

 )إبراء الامة( المستقبليةالبيانات 

ساطر لعلعة. وا  ين وي هلا البيان علل مالبيانات الواردة  ي هلف الوطيعة، والتي ال تع  حعائق تاريسية، تم بنائها علل التواعات الةالية، والتع يرات وآراء ومعتع ات شرررررررركة ا

أخرى، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب اإلشارة علل أن بعض المعلومات الواردة  ي هلف الوطيعة تشكل "ايه ال" أو  معرو ة ورير معرو ة، ورير ممك ة وعوامل

اصرررل" أو ور"، "ينوي"، "ي"البيانات المسرررتعبلية" ويمكن تة ي ها من خالل اسرررتس ام م ررر لةات ت لعية مال "ربما"، "سرررول"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتواع"، "يشررررع"، "يع 

ل تستلة جوهريا عن تلك التي تعكسرررها ما"يعتع " أو ما هو منفي منها أو ريرها من الم ررر لةات المشرررابهة. وكللك ايح ال الفعلية أو النتائج أو ايداء الفعلي لشرررركة العلعة ا  

  .هلف ايه ال أو البيانات المستعبلية. ويةتوي أداء شركة العلعة علل بعض المساطر والشكوك
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