
 
 
 
 
 
 
 

QALAAHOLDINGS.COM 

 

 

News Release  

CAIRO, EGYPT: 16 May 2019 

 

1 

Qalaa Holdings records 25% revenue growth to EGP 13.2 billion in 
FY18 driven by strong performance across all subsidiaries especially 
TAQA Arabia and Al-Takamol cement; FY18 EBITDA sees 36% y-o-y 
increase to EGP 1.27 billion. ERC is 99.5% complete with trial 
operations for all project units expected to be complete by start of 
3Q2019 
 
Net Profit came in at EGP 1.35 billion; The Group will press on with its restructuring 
strategy looking to deliver operational profitability and value to shareholders with the 
imminent start of production at ERC 
 
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 year ended 31 December 2018, reporting 

revenue growth of 25% y-o-y to EGP 13.2 billion. On a quarterly basis, Qalaa’s revenues were up 34% y-o-y 

to EGP 3.8 billion in 4Q18. Growth was driven by strong results from all subsidiaries especially Qalaa’s energy 

subsidiary TAQA Arabia and Sudan’s Al-Takamol Cement, which reported a rise in cement volumes as well as 

sales price.  

 

“I am very pleased with Qalaa’s results in 2018, which saw our company consistently deliver double-digit top-

line growth every quarter leading to a strong 25% increase in our full-year revenues to a record EGP 13.1 

billion,” said Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal. “The results are a direct consequence of 

Qalaa’s investment strategy and our drive for operational expansion across our portfolio. Leading the pack was 

TAQA Arabia which continues to position itself as a leading player in Egypt’s energy sector including gas, 

power and petroleum products, and is successfully capitalizing on the favorable market liberalization. TAQA is 

also diversifying its energy portfolio, with its Benban solar project that commenced in 1Q19. Meanwhile, 

despite the ongoing unrest in Sudan and the operational difficulties facing our subsidiary Al-Takamol Cement, 

the company was able to leverage its reputation for quality and drive volume growth and increase prices in US 

dollar terms.” 

 

“We will continue our drive to increase revenues from existing operations with minimal incremental 

investments while rationalizing costs (particularly energy costs). We also expect significant expansion in top-

line going forward as we bring production from our transformational Egyptian Refining Company (ERC) to 

market. ERC has already began trial operations in early 2019 and as of May has supplied c. 160,000 tons of low 

sulfur European specs diesel, naphtha, and high-octane gasoline to the Egyptian General Petroleum Corporation 

(EGPC). We are working to complete all trial operations and begin commercial production by the beginning of 

3Q19, and are actively seeking a larger ownership stake in this flagship project,” added Heikal. 

 

EBITDA for the year recorded EGP 1.27 billion, up 36% y-o-y driven by operational growth at Qalaa’s energy 

sector as well as strong performance at Al Takamol Cement. On a quarterly basis, EBITDA was up 42% y-o-y 

to EGP 334.2 million. 
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Qalaa booked a non-cash one-off gain of EGP 3.7 billion in FY18 following the deconsolidation of Africa 

Railways’ operational liabilities in both Kenya and Uganda. The deconsolidation generated a gain of EGP 2.6 

billion in 4Q18, with the balance having been booked during 2Q18 and 3Q18. 

 

“As ERC gears up for commercial production, we are nearing the tail end of our portfolio restructuring program 

and the shoring up of Qalaa’s financial statements,” said Hisham El-Khazindar, QalaaHoldings’ Co-Founder 

and Managing Director. “The quarter just ended marked a milestone event where we fully deconsolidated Africa 

Railways’ liabilities including its debt obligations from Qalaa’s consolidated financials. Despite it being a non-

cash transaction, Qalaa’s earlier booked impairments of Africa Railways’ assets were almost entirely netted out 

with gains from the liabilities’ deconsolidation, leaving Qalaa with minimal losses and having exited a company 

that faced operational challenges and weighed down on the Group’s profitability.” 

 

“We are also actively working to finalize exits from our cement portfolio that will further strengthen our 

financial position and serve as a net positive on our bottom line. The results of our restructuring efforts are clear 

with Qalaa recording a strong 36% increase in EBITDA in FY18, maintaining its strong growth trajectory since 

FY16. We will continue to push our program to completion over the course of the year and we look forward to 

delivering operational profitability and value to shareholders with the imminent start of production at ERC and 

continued growth at other subsidiaries,” El-Khazindar concluded. 

 

Qalaa recorded a net profit after minority interest of EGP 1.35 billion in FY18 versus a loss in the previous year, 

with the Group’s profitability being supported the non-cash one-off gain. Qalaa’s net profit in 4Q18 recorded 

EGP 924.0 million versus a loss of EGP 1.3 billion in same quarter last year. 

 

Qalaa Holdings’ full business review for FY2018 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. 
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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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مصةةةةةة وم ر  5122مليةر  ن ي  اللس ار   2.35لتبلغ  %52إيرادات القلعة  ممعة س وةةةةةة و   نمو

 %3.  ويو  م سب التشةييلي  بب  الص  الرراب  االفواب  ااهالل  ااسوتالل    مر األ مر تفرع

جميع الشةةةةةرلرت الترمع  االر ةةةةة   ل األداء القو مفرةةةةة   نفس الفترةملير  ن ي  اللس  .23لتبلغ 

امصةة ع موةةم ت الت،رم ك االتمرس مشةةراع الشةةرل  المصةةري  للت،رير م سةةب   شةةرل  قرب  ارمي 

 .512من ار   لثالرمع الثر م اي مع اوت،مرس التشيي  التجريبي  32%..

ع دة هيبلد نعتزم اسرررررتبر ا  رل م   ملي ر جنيه. و دارة الشررررررصد  3.1الشررررررصد نروررررر  لرب وررررر    الر    ل  

استثر رات القلعد خالا الع م الج ري   لتزامن مع نشغيل مشروع الرصريد للتبرير، سعيً  لتعزيز مع الت الر حيد 

 ونعظيم الع ئ  االستثر ري للس دة الرس هرين.

 

عن النت ئ   – والرنيد األسرر سرريدوه  شرررصد رائ ة    اسررتثر رات ال   د  –( CCAP.CAشرررصد القلعد وصبد الربروررد الرصررريد أعلنت اليبم 

. %82ملي ر جنيه نقريرً ، وهب لرب سررررررنبي  رع ا  31.8حيث  لغت اإليرادات ، 8132ديسررررررررر  13الر ليد الرجرعد للفترة الر ليد الرنتهيد    

ي ر جنيه خالا لفس الفترة. مل 3.1لترلغ  %13وارنفعت األر  ح التشرررغيليد  رل خصرررم الوررررائد والفبائ  واإلهالك واالسرررتهالك  نسررررد سرررنبيد 

ونعبس نلك النت ئ  األداء القبي لجريع الشرررص ت الت  عد وخ ورردً شرررصد ر  د عر يد، وصنلك مصررنع أسرررنت التب مل    السرربداع  فوررل ارنف ع 

 حجم الرريع ت وأسع ر الريع.

ثر ًرا لالسترانيجيد االستثر ريد نرثل  8132ع م  ئ  لت   هنا السري   أوح  ال صتبر أحر  هيبل مسسس ورئيس مجلس  دارة شرصد القلعد، أع و

 نعن  شرصد ر  د عر يد    مق مد استثر رات القلعد األعل  ، حيث  التبسرع  ععر ا شرص نه  الت  عدالت  نترن ه  شررصد القلعد وجهبده  الراميد  ل

مج الت نبلي  ونبريع ال   د  رصرررررر، وصنلك    ع الغ ر    نرسرررررين مب لته  صباح ة من أ رر الشررررررص ت الرائ ة     ه ح لج    حررررربءأداًء، 

 علًر   عع ،ال ريع  ولشر ر نسربيو ونبريع الرنتج ت الرتروليد، مسرتفي ةً من سري س ت اإلوالح اال تص دي وخ د الحببمد لتحرير أسع ر ال   د

ل أع وأحرر ه هيبالج ري حرررن خ ته  لتنبيع ألشرر ته .     تت ح مح د ال   د الشرررسرريد  رنر ع خالا الر ع األوا من الع م   مت أيوررً  الشرررصد

 ل والر مع ري دة أسررع ر الريع  السرررعد القبيد الت  يحظ   ه  مصررنع أسرررنت التب مل   لسرربداع سرر هرت    نعزيز   رنه عل  ننريد حجم مريع نه 

 .األوح ع    السبداعاألمريب ، وذلك عل  الرغم من ع م استقرار 

مباولد ننريد  يرادات محفظد االستثر رات الح ليد   لتباري مع ننفين سي سد استثر ر حنرة ونرن  ن ا ير خفض نعتزم القلعد   دارة ون  ع هيبل أع

لرب  يرادات القلعد  شبل ملحبظ   لتزامن مع   ء التشغيل التج ري لرشروع وأوح  أع اإلدارة نتب ع  الرصرو  ت والسير  نلك الرتعلقد   ل   د.

ألف رن من الرنتج ت  331نبري  حبال   لج  الرشررررروع   و 8132رصررررريد للتبرير، حيث نم   ء التشررررغيل التجرير  م لع ع م الشرررررصد ال

اإلدارة  وأح ه أع. 8132الرتروليد منخفود البرريت وال يزا والن  ت  والرنزين ع ل  األوصتين(  ل  الهيئد الرصريد الع مد للرتروا  حلبا م يب 

رص ننريد مع دراسررررد    لتباري من الع م الج ري  لثالر ع الث  مع   ايدعل  اسررررتبر ا جريع العرلي ت التجريريد و  ء التشررررغيل التج ري نعبف 

 حصته   هنا الرشروع الباع .

   حبء  %13سنبي  نسرد ، وهب لرب 8132نقريرً  خالا ع م  3.1األر  ح التشغيليد  رل خصم الورائد والفبائ  واإلهالك واالستهالك  لغت 

ح  ارنف ع األداء التشررررغيل  السررررتثر رات    ع ال   د ولرب لت ئ  مصررررنع أسرررررنت التب مل    السرررربداع. وخالا الر ع األخير منفردًا  لغت األر 

 .%48مليبع جنيه  زي دة سنبيد  114.8التشغيليد  رل خصم الورائد والفبائ  واإلهالك واالستهالك 

، لتيجد اسرررترع د االلتزام ت التشرررغيليد الرتعلقد  شررررصد 8132ملي ر جنيد نقريرً  خالا ع م  1.3قلعد أر  ًح  غير لق يد  قيرد شررررصد الو   سرررجلت 

 ملي ر جنيه نقريرً  نم نسجيله  خالا الر ع األخير منفردًا. 8.3أ ريب  ريل وايز    صيني  وأوغن ا، منه  

أوشبت عل  االلته ء من ننفين خ ته  إلع دة هيبلد  اإلدارةسرس والعوب الرنت   لشرصد القلعد، أع ومن جهته لفت هشر م الخ رل ار الشرريك الرس

يل مشروع   لتباري مع نشغ محفظد االستثر رات الت  عد مع التخ رج من الرشروع ت غير الرئيسيد ونقليص ال يبع الرسجلد عل   بائره  الر ليد

 ع  أع واجهته  سلسلد من  8132، حيث لجحت     نر م عرليد التخ رج من شرصد أ ريب  ريل وايز خالا الر ع األخير من ع م الرصرة للتبرير
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د ل  القبائم الر ليع التح ي ت التشررغيليد الت  جعلت منه  عرئً  صريًرا عل  ر حيد القلعد، علًر   عله نم اسررترع د ص مل االلتزام ت التشررغيليد الرتعلقد  ه 

نسرجيل أر  ح غير لق يد ل نجد عن استرع د االلتزام ت التشغيليد الرتعلقد     لج ح القلعد  ل  وأشر رالرجرعد للقلعد،  ر     ذلك حزمد القروض. 

عل   د ع ريب  ريل وايز، حيث سرر هرت نلك األر  ح رغم صبله  غير لق يد    الح   شرربل ملحبظ من أثر نب ليف االحرررحالا الت  سررجلته  القلع

  بائره  الر ليد، و  لت ل  نسجيل أدل  ح  من الخس ئر.

  ًم      نر م نخ رجه  من العرلي ت غير الرسررررتررة الت  عد له        ع األسرررررنت  ه ه نعزيز الررصز  نرورررر  اإلدارةوأوحرررر  الخ رل ار أع 

 %13ائد والفبائ  واإلهالك واالستهالك ارنفعت  رع ا سنبي  رل خصم الور األر  ح التشغيليد. وأح ه أع الر ل  للقلعد وننريد و    الر  

اإلدارة نعتزم اسررررتبر ا  رل م   ع دة هيبلد واختتم الخ رل ار أع . 8133، لتباوررررل  نلك مسرررر ره  التصرررر ع ي الني   أ ع م 8132خالا ع م 

ت ريد أعر ا مختلف شرص نه  الت  عد، سعيً  لتعزيز مع الاسرتثر رات القلعد خالا الع م الج ري   لتزامن مع نشرغيل مشروع الرصريد للتبرير ونن

 الر حيد ونعظيم الع ئ  االستثر ري للس دة الرس هرين.

أر  ًح  غير  فول نسجيل  مق  ل ور    خس ئر خالا الع م الس  و 8132ملي ر جنيه خالا ع م  3.1شررصد القلعد ور    أر  ح  قيرد و   حققت 

ملي ر جنيه خالا لفس الفترة من ع م  3.1مليبع جنيه مق  ل وررررر    خسررررر ئر   ره   284نفردًا  لغ وررررر    الر   . وخالا الر ع األخير ملق يد

8133. 

إلدارة ا يربن نحريل القبائم الر ليد لشرررررصد القلعد ومت  عد أداء الشرررررصد والنت ئ  الر ليد الرجرعد،   إلحرررر  د  ل  اإليورررر ح ت الرتررد ونحليالت

 .ir.qalaaholdings.comعرر ري رة الرب ع اإللبترول   8132 ديسررر 13رة الر ليد الرنتهيد    ألح اث ولت ئ  الفت

 —له يد الري ع—  

الذلك الالواتف الذلي   يم، ،  مطرلع  المجموا  ال،رمل  من البيرنرت اهالبر ي  الصةرد ة ان شرل  القلع  من اللس منالةة ال،مبيوتر االترملت

 qalaaholdings.com/newsroomابر زير ة الذا الرامط: 

( ه  شرصد رائ ة    استثر رات ال   د والرنيد األس سيد  رصر وأ ريقي ، حيث نرصز عل  CCAP.CAوصبد الربرورد الرصريد  شةرل  القلع 

م اللبجيسررررررت ، والتعر ين. الرزي  من الرعلبم ت عل  الرب ع   ر عر ت اسررررررترانيجيرد نتورررررررن ال ر  رد، واألسرررررررنرت، واألغرنيرد، والنقرل والر ع

  qalaaholdings.comاإلليبترول : 

 

 )إمراء الذم ( المستقبلي البيرنرت 

خ رر لقلعد. و   ين بي هنا الري ع عل  مالرير لر ت الباردة    هرنل البثيقرد، والت  ال نعر  حقر ئو نر ريخيد، نم  ن ئه  عل  التب ع ت الح ليد، والتق يرات وعراء ومعتق ات شررررررررصد ا

ل  أع  عض الرعلبم ت الباردة    هنل البثيقد نشبل "األه اه" أو معرو د وغير معرو د، وغير مسص ة وعبامل أخرى، وال ينرغ  االعتر د عليه  شبل مفرر. ويجد اإلش رة  

ل" أو ر"، "ينبي"، "يباوررر"الري ل ت الرسرررتقرليد" ويربن نح ي ه  من خالا اسرررتخ ام مصررر لح ت ن لعيد مثل "ر ر "، "سررربه"، "يلترس"، "ينرغ "، "يتب ع"، "يشررررع"، "يق 

ت الرشرر  هد. وصنلك األح اث الفعليد أو النت ئ  أو األداء الفعل  لشرررصد القلعد    نختلف جبهري  عن نلك الت  نعبسرره  مثل "يعتق " أو م  هب منف  منه  أو غيره  من الرصرر لح 

  .هنل األه اه أو الري ل ت الرستقرليد. ويحتبي أداء شرصد القلعد عل   عض الرخ رر والشببك

 

 لالستعالم والتواصل 

 غادة حمودة ا/ 

  واالستدامةرئيس قطاع التسويق 

 (Qalaa Holdingsوشركة القلعة 

ghammouda@qalaaholdings.com 

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

 qalaaholdings@ نبيتر:

 

 

 

http://www.citadelcapital.com/

