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Qalaa reports a 20% y-o-y increase in Revenues to EGP 

1,731.8 million in 1Q16; EBITDA posts EGP 143.2 million 

while bottom-line losses recorded EGP 242.7 million weighed 

down by non-cash charges 

 
Qalaa is pushing forward with its strategy with 2016 marking the peak of its transformation. 

Divestment and deleveraging remain on track and management is taking decisive steps to turn to 

profitability as it prepares for the start of production at ERC. 

 
Qalaa Holdings, an African leader in energy and infrastructure (CCAP.CA on the Egyptian Exchange, 

formerly Citadel Capital), released today its consolidated financial results for the quarter ending 31 March 

2016, reporting a net loss after minority interest of EGP 242.7 million on revenues of EGP 1,731.8 million. 

Total revenues saw a 20% increase y-o-y in 1Q16 compared to the adjusted EGP 1,441.0 million recorded in 

1Q15. Comparative 1Q15 figures have been adjusted to reflect the divestment of ASEC Minya, ASEC Ready 

Mix, Misr Qena Cement, Rashidi El-Mizan, Tanmeya & Mashreq, eliminating the figures of divested 

companies. Additionally,  ASCOM’s 1Q16 results were added to Qalaa’s 1Q15 figures, owing to ASCOM’s 

income statement consolidation starting 3Q15, to allow for a more accurate comparison of year-on-year 

results.  

 

Top-line growth was driven primarily by operational improvement at ASEC Cement’s Sudan subsidiary Al-

Takamol and Qalaa’s energy generation and distribution platform, TAQA Arabia. 

 

“At the mid-way point in 2016, we are laser focused on our core energy units, Egyptian Refining Company 

and TAQA Arabia, and will continue to press forward with our divestment program,” said Qalaa Holdings 

Chairman and Founder Ahmed Heikal. “On that front, ERC — Egypt’s largest in-progress private-sector 

megaproject — is more than 85% complete and we expect to sell the first on-spec product in 2017 as planned, 

with the first full operational year expected to hike Qalaa’s consolidated EBITDA in 2018.” 

 

EBITDA for the period stood at EGP 143.2 million, remaining somewhat flat compared to 1Q15 adjusted 

figure owing to higher SG&A expenses booked during the quarter. 

 

During 1Q16, Qalaa continued to deliver on its divestment and deleveraging strategy having concluded the 

sale of Misr Glass Manufacturing (MGM) as well as microfinance player Tanmeyah. On the deleveraging 

front, during the period between 1Q15 and 1Q16 Qalaa Holdings deconsolidated EGP 1.3 billion of debt 

through disposals and repaid an additional EGP 1.1 billion, both of which play into the reduction of financial 

and operational risk. 

 

“This year marks a critical point for Qalaa and the peak of our transformation strategy. Management is taking 

concrete steps and decisions in a clear direction that will stabilize the company’s profitability, releasing 

insolvent investments and enabling us to better direct our focus towards key value-adding projects with 

promising futures, all within the framework of a difficult economic context,” said Qalaa Holdings Co-founder 

and Managing Director Hisham El-Khazindar. “Our divestment strategy has seen the company generate net 

gains from the sale of investments, deconsolidate and repay a total of over EGP 2.4 billion in debt since the 

beginning of FY2015 to date, and clean up our books in preparation for the start of ERC’s production.” 
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Net Loss after Minority Interest stood at EGP 242.7 million in 1Q16, compared to the 1Q15 loss of EGP 

119.1 million. Results were weighed down in part by non-cash charges, including consolidated FX losses of 

EGP 45 million on the back of the 14% devaluation of the EGP against the USD, as well as discontinued 

operations totaling EGP 94 million. 

 

Qalaa Holdings’ full business review for 1Q2016 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 infrastructure and 

industry. 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 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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مليار جنيه خالل الربع األول  1.7لتبلغ  %20القلعة تعلن نمو اإليرادات بمعدل سنوي 

مصحححًوببا بو حححول األرباغ الت ححح يلية لبر خصحححل الئحححرا   وال وا د ، 2016من عام 

مليون جنيه، وال ححر ة تلححار  ححائر خلححا ر بقيمة  143.2واإلهالك واالسححتكالك ىل  

 مليون جنيه عل  خل ية تكبد مصروئات غير نقدية 242.7

تتخذها اإلدارة  التي الحاسيييمة القرارات ضيييو  في الذروةبمثابة عام  2016، وتتوقع أن يكون االسيييتراتي ي التحول خطة تنفيذ في ماضيييية القلعة

 غير روعاتالمشيييي منالمرتقبة  التخارج عمليات إتماملالنتقال إلى حيز الربحية مع تقليص الديون على مسييييتوق القلعة وتييييرتاتعا التابعة وتذل  

 للتكرير المصرية الشرتة بمشروع اإلنتاج لبد  التمعيد إطار في الرئيسية

 

 –( وهي تييرتة رائدة في اسييتثمارات الطاقة والبنية ايسيياسييية بمصيير وأفريقيا CCAP.CAأعلنت اليوم تييرتة القلعة وتود البور يية المصييرية 

 الربع خالل جنيه مليار 1.7 الم معة اإليرادات بلغت حيث ،2016 مارس 31 في عن النتائج المالية الم معة والمسييييييتقلة للفترة المالية المنتعية

 242.7 بقيمة خسييائر  ييافي الشييرتة وتكبدت ،(التبويب إعادة بعدو جنيه مليار 1.4 مقابل %20 بمعدل سيينوي نمو وهو ،2016 عام من ولاي

 ايدا  مقارنة لتسييييييعيل 2015 عام من ايول الربع نتائج تبويب بإعادة القلعة تييييييرتة قامت وقد. 2016 عام من ايول الربع خالل جنيه مليون

 وأسيييي  المنيا أسيييي  تيييرتات وهي ،2016 عام من ايول الربع بحلول منعا التخارج تم التي الشيييرتات نتائج اسيييتبعاد تم حيث للشيييرتة، المالي

 التي سكومأ ترتة نتائج إضافة مع الصغر، متناهي للتمويل وتنمية للبترول ومشرق الميزان والرتيدي قنا – لألسمنت ومصر ال اهزة للخرسانة

 .2015 لعام الثالث الربع من اعتباًرا بالكامل ت ميععا بدأ

 طاقة وتيرتة ،السيودان في لألسيمنت أسيي  لشيرتة التابع التكامل أسيمنت بمصينع التشيغيلية التحسيينات إلى رئيسيي بشيكل اإليرادات نمو ويرجع

 .البترولية والمواد الطبيعي والغاز الكعربائية الطاقة وتوزيع توليد مشروعات في للقلعة التابعة عربية

 لىع الحالي الوقت في ترتيزها تكثف الشييرتة إدارة أن القلعة، تييرتة إدارة م ل  ورئي  مؤسيي  هيكل أحمد الدتتور أوضيي  السييياق هذا وفي

 التخارج نامجبر إتمام مع بالتوازي وذل  عربية، طاقة وتييرتة للتكرير المصييرية الشييرتة سيييما وال ،الطاقة قطاع في الرئيسييية اسييتثماراتعا تنمية

، مصر في احاليً  التنفيذ تحت خاص قطاع مشروع أتبر يعد الذي للتكرير المصرية مشروع أن هيكل وتابع. الرئيسية غير المشروعات بعض من

 مسييتوق على إي ابية بصييورة تشييغيله سييينعك  المشييروع هذا أن إلى مشيييًرا ،2017 عام خالل اإلنتاج لبد  تمعيدًا %85 من بأتثر اتتمل حيث

  .2018خالل عام  القلعة لشرتة الم معة التشغيلية ايرباح

 عام من ايول الربع عن ملحوظ تغيير دون جنيه، مليون 143.2 واالسييتعالك واإلهالك والفوائد الضييرائب خصييم قبل التشييغيلية ايرباح وبلغت

 .الفترة خالل واإلدارية العمومية المصروفات ارتفاع رغم 2015

 من التخارج عملية بإتمام قامت حيث ،2016 عام من ايول الربع خالل المديونيات وتقليص التخارجات خطة تنفيذ القلعة تيييييرتة وا يييييلت وقد

 عام من يولا الربع منذ تمت التي التخارجات حصيلة باستخدام الشرتة قامت تما الصغر، متناهي للتمويل وتنمية الزجاج لصناعة مصر ترتتي

 جنيه، مليار 1.3 بقيمة إضييافية مديونيات اسييتبعاد مع جنيه مليار 1.1 بقيمة مديونيات تسييوية في 2016 عام من ايول الربع نعاية وحتى 2015

 .والتشغيلية المالية المخاطر لتح يم القلعة إدارة تتبناها التي االستراتي ية إطار في

يمثل ذروة خطة التحول االسيييتراتي ي التي  2016عام  أن القلعة، لشيييرتة المنتدب والعضيييو المؤسييي  الشيييري  الخازندار هشيييام قال جانبه ومن

 االقتصييادية ايوضيياع ت اوز على قدرتعا ودعم الشييرتة ربحية تعزيز أجل من اتخاذها تم حاسييمة وقرارات خطوات هناكتتبناها تييرتة القلعة و

سية غير المشروعات بعض من التخارج عمليات إتمام إلى باإلضافة الحالي، الوقت في المواتية غير  ذات ثماراتاالست على الترتيز لزيادة الرئي

 ليصتق وتذل  ،االسييييييتثمارات بيع مقابل رأسييييييمالية أرباح تحقيق عن اآلن حتى أثمر التخارجات برنامج أن الخازندار ولفت. المضييييييافة القيمة

 في تاريخه، حتى 2015 عام بداية من التخارج عمليات إتمام عن النات ة واالسيييتبعادات التسيييويات عبر جنيه مليار 2.4 قيمتعا تت اوز مديونيات

 .للتكرير المصرية الشرتة بمشروع اإلنتاج لبد  التمعيد إطار
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 نف  خالل جنيه مليون 119.1 مقابل ،2016 عام من ايول الربع خالل جنيه مليون 242.7 ايقلية حقوق خصيييم بعد الخسيييائر  يييافي بلغوقد 

 45 قيمةب الصيير  أسييعار فروق خسييائر تتضييمن التي النقدية غير المصييروفات تأثير إلى أسيياسييية بصييفة ذل  ويرجع. الماضييي العام من الفترة

ا ايمريكي، الدوالر مقابل %14 بواقع المصييري ال نيه قيمة النخفاض نظًرا جنيه مليون  مليون 94 بقيمة المسييتمرة غير العمليات خسييائر وأيضييً

 .جنيه

 اإلدارة وتحليالت المتممة اإليضيييياحات إلى باإلضييييافة الم معة، المالية والنتائج الشييييرتة أدا  ومتابعة القلعة لشييييرتة المالية القوائم تحميل يمكن

 .ir.qalaaholdings.com اإللكتروني الموقع زيارة عبر 2016 مارس 31 في المنتعية المالية الفترة ونتائج يحداث

 

 —نعاية البيان—  

ية ا يمكنكل مطالعة الماموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصححادرع عن كححر ة القلعة من خالل ةجكلع الكمبيوتر والتابلذ و اله الكوات  ال

 qalaaholdings.com/newsroomعبر زيارع هاا الرابط: 

 

( هي ترتة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية ايساسية بمصر وأفريقيا، حيث ترتز على CCAP.CAوتود البور ة المصرية  كر ة القلعة

عدين. المزيد من المعلومات على الموقع  لدعم اللوجيسييييييتي، والت قل وا قة، وايسييييييمنت، وايغذية، والن طا قطاعات اسييييييتراتي ية تتضييييييمن ال

  qalaaholdings.comاإلليكتروني: 

 

 البيانات التطلعية )ىبراء الامة(

خاطر لقلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مالبيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائعا على التوقعات الحالية، والتقديرات وآرا  ومعتقدات تيييييييرتة ا

أخرق، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط. وي ب اإلتارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "ايهدا " أو معروفة وغير معروفة، وغير مؤتدة وعوامل 

 يييل" أو ار"، "ينوي"، "يو"البيانات المسيييتقبلية" ويمكن تحديدها من خالل اسيييتخدام مصيييطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سيييو "، "يلتم "، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشيييرع"، "يقد

ل تختلف جوهريا عن تل  التي تعكسيييعا مث"يعتقد" أو ما هو منفي منعا أو غيرها من المصيييطلحات المشيييابعة. وتذل  ايحداث الفعلية أو النتائج أو ايدا  الفعلي لشيييرتة القلعة قد 

  .هذه ايهدا  أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أدا  ترتة القلعة على بعض المخاطر والشكوك
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 السيدة / غادة حمودة 
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ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ هاتف:

 4448-791 22 20+ فات :

  0002-662 106 20+ محمول:
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