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Qalaa Holdings records revenue of EGP 3.5 billion in 2Q 2019, up 8% 
y-o-y on the back of strong performance at TAQA Arabia; EBITDA 
down 32% y-o-y to EGP 255.8 million in 2Q 2019 affected by Al-
Takamol Cement in Sudan; several operational milestones achieved 
year-to-date across Qalaa’s subsidiaries:  
 

 ERC 100% operational as of September 2019, with 4Q 2019 set to be the first fully operational 

quarter; 

 TAQA Solar launched operations in February 2019, booking c.EGP 66 million in revenues and 

EBITDA of c.EGP 60 million in 1H 2019; 

 ACCM launched operations at its third calcium carbonate production line; 

 Nile Logistics’ new grain storage warehouse received its first shipment of grain in September 

2019; 

 Qalaa’s consolidated results affected by weak performance at Al-Takamol Cement in Sudan 

due to political instability and currency devaluation during 2Q19; 

 Barring cement, all of Qalaa’s business segments enjoyed improved performance during the 

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 2019, recording an 8% 

y-o-y climb in revenues to EGP 3.5 billion. On a six-month basis, Qalaa Holdings saw revenues grow 11% y-

o-y to reach EGP 6.9 billion in 1H 2019. 

 

Top-line growth was driven by solid top line performance at TAQA Arabia where rapidly growing gas and 

power distribution volumes, rising CNG demand and a steady ramp-up of utilization rates at TAQA Solar’s 

power plant in Benban, Aswan saw TAQA Arabia deliver revenue growth of 33% y-o-y in 2Q 2019.  

 

“Halfway through 2019, Qalaa has made important progress in leveraging the strengths of its portfolio,” said 

Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal. “At TAQA Arabia, the company has entered a new 

growth phase driven by increased demand for grid-connected natural gas distribution as well as its expansion 

into renewable energy; growth avenues at the core of Egypt’s energy policies. The successful launch of TAQA 

Solar’s Benban Plant is already making strong contributions to consolidated revenue and EBITDA, and we 

continue to expand TAQA Gas’ operations with negotiations to connect a number of new cities within our 

concession zone. Elsewhere, we continue to make impressive inroads into the growing market for compressed 

natural gas (CNG). 

 

Following the start of operations at TAQA Solar in February 2019, the renewable energy arm has booked 

revenues of c.EGP 66 million and an EBITDA of c.EGP 60 million in its five months of operation through to 

June 2019. 

 

“I am also pleased to report that as of September 2019 all units at our flagship Egyptian Refining Company 

have become operational with the commissioning of the facility’s hydrocracker unit,” said Heikal. ERC is 
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currently seeing a steady ramp-up of utilization rates and has already supplied the Egyptian General Petroleum 

Company (EGPC) with over 700 thousand tons of refined oil products, with the fourth quarter of the year being 

its first full operational quarter.”  

 

“Meanwhile at our mining operations, production has commenced at ASCOM’s third calcium carbonate 

production line, providing the company with the efficiency and capacity needed to capture market opportunities. 

During September we have also inaugurated Nile Logistics’ grain storage warehouse at the port of Nubareya, 

with a capacity of 100k tons per annum. These operational developments across Qalaa’s subsidiaries have 

significantly strengthened our market position in the respective sectors, and we expect operational gains to drive 

a strong growth momentum over the coming period,” said Heikal. 

 

Qalaa recorded an EBITDA of EGP 255.8 million in 2Q 2019, a 32% y-o-y decline driven primarily by the 

company’s subsidiary Al-Takamol Cement in Sudan. In line with management’s expectation during 1Q 2019, 

rising energy and feedstock costs as well as the devaluation of the Sudanese pound have severely affected Al-

Takamol’s profitability in the second quarter of the year. However, management expects Qalaa’s consolidated 

EBITDA to return to the growth trajectory it has displayed since 2016, driven by the stabilization of the political 

and financial situation in Sudan, a growing contribution by Nile Logistics with the launch of its grain storage 

warehouse as well as a larger contribution from TAQA’s solar arm. 

 

“With ERC on the cusp of its first fully operational quarter, Qalaa is on the threshold of a new chapter in its 

journey as a leader in energy and infrastructure,” said Hisham El-Khazindar, Qalaa Holdings’ Co-Founder and 

Managing Director. “We are confident that the strategic vision that has led us to this moment will continue to 

bear fruit for the Group’s results, which are underpinned by solid fundamentals across our business segments. 

We see this robustness providing a solid hedge against changes in our external environment. To this end, Qalaa 

continues to implement efforts aimed at streamlining and repositioning our portfolio where we believe such a 

need exists, with an eye to generating profitable top line expansion across sectors. 

 

Qalaa Holdings booked a consolidated net loss after minority interest of EGP 224.5 million in 2Q 2019 against 

a net profit of EGP 261.5 million in the same quarter one year ago. It is worth noting that 2Q 2018 figures 

included a non-cash gain of EGP 919.6 million related to the deconsolidation of Africa Railway’s operational 

liabilities as well as gains from acquisition and restructuring activities. 

 

Heading into the final quarter of the year, we see Qalaa’s investments across its business segments and its 

portfolio delivering gradual improvement in the company’s consolidated profitability over the coming period,” 

El Khazindar concluded. 

 

Qalaa Holdings’ full business review for 2Q 2019 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 
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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, Mining and Printing & Packaging. 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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 9102مليار ج يه خال  الرمع الثاني من عام  5.3لتبلغ  %8نمو إيرادات القلعة  ممعل  نةةةةةة و  

  ب  خصةةا الضةةراال والفواالرماح التشةةليلي  األتراجع و ،شةةر   قا   عرمي األداء القو  لمفضةة  

ا نظر   مليون ج يةةه خال  نفا الفتر  8.933لى إ %59هالك واالنةةةةةةتعالك ممعةةل  نةةةةةة و  واإل

نجازات العليل من اإلوالشر   ت جح يي تحقيق  ،نةم   التاام  يي الوةودانأمصة ع  نتااجلتراجع 

 م ذ ملاي  العام الجار  التامع  عاشر اتمختلف م  التشليلي

  األخلو الوبع في التجاري التشيل  عانطالق ،9102 سبتمبو من اعتباًرا بالكام  للتكوةو المصغوة  الشغوة  مشغوع  تشغيل 

 العام من

 األعل النصغ  خالل تقوةبًا جنله مللون 66 بقلم  إةوادات تيغجل  مع 9102 فبواةو في الشغميغل  الطاق  محط  تشغيل  بدء 

 الفتوة نفس خالل تقوةبًا جنله مللون 61 بقلم  تشيللل  عأرباًحا العام من

  بمصنعها الثالث اإلنتاج خط تشيل  تبدأ عالكلماعةات الكوبونات لتصنلع أسكوم شوة 

 9102 سبتمبو في لوجليتلكس ناة  لشوة  التابع الجدةد الحبوب تخزةن بميتود  شحن  أعل استالم 

 ألعضا  عدم استقوار ا في اليودان على خلفل  إةوادات مصنع أسمنت التكام النتائج المجمع  لشوة  القلع  انخفاض  تعكس

 9102خالل الوبع الثاني من عام  تواجع قلم  الجنله اليودانياليلاسل  ع

  9102الوبع الثاني من عام بخالف قطا  األسمنت، نجحت جملع القطاعات األخوى في تنمل  نتائجها المالل  خالل 

 

عن النتائج  – عهي شغغوة  رائدة في اسغغتثمارات الطاق  عالبنل  األسغغاسغغل  –( CCAP.CAشغغوة  القلع  وةود البور غغ  المصغغوة  أعلنت اللوم 

 األداء بفضغغغغ  %8، عهو نمو سغغغغنوي بمعدل مللار جنله 0.3حلث بليت اإلةوادات ، 9102 ةونلو 01المالل  المجمع  للفتوة المالل  المنتهل  في 

 الطبلعي الياز توزةع أنشغغغغط  حجم نمو ضغغغغوء في الفتوة نفس خالل %00 سغغغغنوي بمعدل إةواداتها ارتفعت التي عوبل  طاق  لشغغغغوة  القوي

 بنبان يف الشغغميغغل  الطاق  بمحط  التشغغيللل  الكفاءة معدالت زةادة عن فضغغالً  الطبلعي، الياز محطات على الطلب ارتفا  جانب إلى عالكهوباء،

 .%00 قدرها سنوة  بزةادة جنله مللار 6.2 اإلةوادات بليت ،9102 عام من األعل النص  عخالل. أسوان بمحافظ 

 القلع  نجاح تعكس 9102 عام من األعل النص  نتائجأن عفي هذا اليلاق أعضح الدةتور أحمد هلك  مؤسس عرئلس مجلس إدارة شوة  القلع ، 

 ،اليابق  الفتوة خالل عتنوةعها هلكلتها إلعادة اإلدارة جهود بفضغ  اسغتثماراتها محفظ  بها تنفود التي التنافيغل  المملزات من االسغتفادة تعظلم في

 على لطلبا ارتفا  ضوء في نموها، ميلوة من جدةدة  فح  عتيطلو الجهود تلك ثمار جني بدأت التي عوبل  طاق  شوة  المقدم  في تأتي حلث

 ا ارتف شغغهدت القلع  عأضغغاف أن .مصغغو في الطاق  سغغلاسغغات تطوةوب الحكوم  من متزاةد اهتمام عسغغط عالكهوباء الطبلعي الياز توزةع خدمات

 االستهالك،ع عاإلهالك عالفوائد الضوائب خصم قب  التشغيللل  عاألرباح اإلةوادات إجمالي في ببنبان الشغميغل  الطاق  لمحط  اإلةجابل  الميغاهم 

 ةدةالجد المدن من مجموع  لوبط المفاعضغغات من مجموع  حاللًا عتجوي الطبلعي الياز توزةع بأنشغغط  التوسغغع موا غغل  تعتزم اإلدارة بأن علًما

 أنحاء بمختل  الطبلعي الياز محطات من المزةد افتتاح مع بالتوازي عذلك الطبلعي، الياز بشغغغغبك  للشغغغغوة  التابع  االمتلازات داخ  الواقع 

 .الجمهورة 

 شغغهو فقط من تشغغيلله فيأحلث نجح المشغغوع  خالل خميغغ   ،9102 فبواةو فيببنبان  الشغغميغغل  الطاق  محط بدء تشغغيل  لى إشغغارة اإلعتجدر 

 .الفتوة نفس خالل تقوةبًا جنله مللون 61 بقلم  تشيللل  أرباًحاةذل ع ،تقوةبًا جنله مللون 66 بقلم  إةوادات تيجل 

 نأع ،قل المتب الهلدرعجلني التكيلو عحدة تشيل  بعد للتكوةو المصوة  الشوة  مشوع  عحدات جملع تشيل شغهد  9102ن سغبتمبو أ هلك  عتابع

بالفع   قام ع المشو نأا بعلمً  ،تمهلدًا لبدء التشغيل  التجاري خالل الوبع األخلو من العام الجاري التشغيللل  الطاق  تنمل  على حاللًا تعم الشغوة  

 .للبتوعل العام  المصوة  الهلئ  إلى البتوعلل  المنتجاتأل  طن من  011أةثو من  بتورةد

 ةعزز نأ المتوقع من عالذي الثالث، إنتاجها خط بإطالق عالكلماعةات الكوبونات لتصنلع أسغكوم شغوة  ملاق شغهد التعدةن قطا هلك  أن  ضغافأع

. الوبحل  دالتمع تحيغغغلن عبالتالي منتجاتها، على المتزاةد الطلب عتلبل  النمو فوص توظل  من تمكلنها مع للشغغغوة  اإلنتاجل  عالقدرة الكفاءة

 النوبارة  ملناء يف الجدةد الحبوب تخزةن ميغغتود  بتشغغيل سغغبتمبو  في لوجليغغتلكس ناة  شغغوة  قامت عاللوجليغغتلات، النق  قطا   غغعلد ععلى
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 عبجمل القلع  مكان  توسغغل  في ملحوظ بشغغك  سغغاهمت المذةورة التشغغيللل  التطورات نأهلك  ةد أع. سغغنوةًا طن أل  011 تبلغ اسغغتلعابل  بطاق 

 .المقبل  الفتوة خالل الشوة  عنتائج أعمال نمو على اإلةجابي مودعدها ةنعكس أن توقعالم من حلث بها، تعم  التي القطاعات

، عهو 9102 عام من الثاني الوبع خالل جنله مللون 933.8 عاالسغغغتهالك عاإلهالك عالفوائد الضغغغوائب خصغغغم قب  التشغغغيللل  األرباحعبليت 

 التكام  أسغغمنت مصغغنع توقعات اإلدارة التي أعلنتها خالل الوبع األعل من العام الجاري بشغغأن تأثوعهو ما ةعكس  ،%09انخفاض بمعدل سغغنوي 

شغغارة اإلتجدر ع .اليغغوداني الجنله قلم  انخفاض إلى باإلضغغاف  ،مصغغنعال تشغغيل  في الميغغتخدم  عالطاق  الخام المواد تكالل  ارتفا ب اليغغودانفي 

 عام ذمن بدأته الذي التصغغاعدي ميغغارها إلى عاالسغغتهالك عاإلهالك عالفوائد الضغغوائب خصغغم قب  التشغغيللل  األرباح عودةب اإلدارةلى توقعات إ

 ميتود  تشيل  مع لوجليتلكس ناة  شغوة  ميغاهم  عارتفا  اليغودان في عاالقتصغادة  اليغلاسغل  األعضغا  اسغتقوار مع بالتزامنعذلك  ،9106

 . الشميل  الطاق  لقطا  اإلةجابي المودعد عن فضالً  الجدةد، الحبوب تخزةن

 من دةدةج  فح  لكتاب  اسغتعدادًا أةثو أ غبحت الشغوة  أن ،هشغام الخازندار الشغوةك المؤسغس عالعضغو المنتدب لشغوة  القلع عمن جانبه، لفت 

ت أثب المشغغوع . عأضغغاف أن الجاري العام من األخلو الوبع بداة  مع للتكوةو المصغغوة  لمشغغوع  الموتقب اإلطالق مع بالتزامن نموها ميغغلوة

 وةالفت خالل ملحوظ بشغغك  للشغغوة  المالل  النتائج نمو على القوي اإلةجابي لمودعده نظًوا الماضغغل  اليغغنوات خالل عجهدها اإلدارة رؤة   غغح 

 ناتج  مخاطو أة  من التحوط على القلع  قدرة سلعزز ما عهو األخوى، القطاعات مختل  عللها توتكز التي القوة  النمو بأسغس عمدعوًما المقبل ،

 تنمل  لىع التوةلز مع اسغغتثماراتها محفظ  عتعدة  لتحيغغلن جهودها موا غغل تعتزم  الشغغوة ن أا بعلمً  ،بها تعم  التي األسغغواق اسغغتقوار عدم عن

 .القطاعات ةاف  عأرباح إةوادات

 بقلم  أرباح  غغافي مقاب  ،9102 عام من الثاني الوبع خالل جنله مللون 994.3 بقلم  األقلل  حقوق خصغغم بعد خيغغائو  غغافي القلع  سغغجلتع

 بقلم  نقدة  غلو أرباًحا تضمنت 9108 عام من الثاني الوبع نتائج أن إلى اإلشارة عتجدر .اليغاب  العام من الفتوة نفس خالل جنله مللون 960.3

 بأنشغغغط  متعلق  أخوى أرباًحا إلى باإلضغغغاف  عاةز، رة  أفوةكا بشغغغوة  المتعلق  التشغغغيللل  االلتزامات اسغغغتبعاد عن ناتج  جنله مللون 202.6

 .الهلكل  عإعادة االستحواذ

 مختل ب التابع  شوةاتها جملع قدرة في ةثو ثق ً أ اإلدارة  غبحتأ ،9102 عام من األخلو الوبع مشغارف إلى الو غول ه معأنبعاختتم الخازندار 

 .المقبل  الفتوة خالل تدرةجي بشك  القلع  لشوة  المجمع  األرباح تنمل  في ملحوظ بشك  المياهم  على القطاعات

إلدارة ا ةمكن تحمل  القوائم المالل  لشغغغغوة  القلع  عمتابع  أداء الشغغغغوة  عالنتائج المالل  المجمع ، باإلضغغغغاف  إلى اإلةضغغغغاحات المتمم  عتحللالت

 .ir.qalaaholdings.comعبو زةارة الموقع اإللكتوعني  9102 ةونلو 01ألحداث عنتائج الفتوة المالل  المنتهل  في 

 —نهاة  البلان—  

ي  ذ يما اا مطالع  المجموع  الاامل  من البيانات اإلخباري  الصةادر  عن شر   القلع  من خال  أجعة  الامبيوتر والتامل  و ذل  العواتف ال

 qalaaholdings.com/newsroomعبر زيار  هذا الرامط: 

عالبنل  األساسل  بمصو عأفوةقلا، حلث توةز على ( هي شغوة  رائدة في استثمارات الطاق  CCAP.CAوةود البور غ  المصغوة   شةر   القلع 

. المزةد من المعلومات على عالطباع  عالتيلل  ، عالتعدةنعاللوجليغغغغتلاتقطاعات اسغغغغتواتلجل  تتضغغغغمن الطاق ، عاألسغغغغمنت، عاألغذة ، عالنق  

  omqalaaholdings.cالموقع اإلللكتوعني: 

 
 )إمراء الذم ( الموتقبلي البيانات 

خاطو لقلع . عقد ةنطوي هذا البلان على مالبلغانغات الواردة في هغذه الوثلقغ ، عالتي ال تعغد حقغائ  تغارةخل ، تم بنائها على التوقعات الحالل ، عالتقدةوات ععراء عمعتقدات شغغغغغغغوة  ا

االعتماد علله بشك  مفوط. عةجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثلق  تشك  "األهداف" أع معوعف  عغلو معوعف ، عغلو مؤةدة ععوام  أخوى، عال ةنبيي 

 " أع ر"، "ةنوي"، "ةوا غغغ"البلانات الميغغغتقبلل " عةمكن تحدةدها من خالل اسغغغتخدام مصغغغطلحات تطلعل  مث  "ربما"، "سغغغوف"، "ةلتمس"، "ةنبيي"، "ةتوقع"، "ةشغغغو "، "ةقد

ا مث  هوةا عن تلك التي تعكيغغهأع ما هو منفي منها أع غلوها من المصغغطلحات المشغغابه . عةذلك األحداث الفعلل  أع النتائج أع األداء الفعلي لشغغوة  القلع  قد تختل  جو"ةعتقد" 

  .هذه األهداف أع البلانات الميتقبلل . عةحتوي أداء شوة  القلع  على بعض المخاطو عالشكوك

 

 واصللالستعالم والت 
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