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Qalaa Holdings revenues climb by 16% y-o-y to record EGP 11.1 billion 

for 9M19; 21% y-o-y increase in revenues to EGP 3.9 billion in 3Q19; 

flagship ERC fully operational selling 1.3 MT of products as of Nov. 

2019 with profit consolidated starting 2020; EBITDA stands at EGP 

278.4 million in 3Q19 reflecting several operational milestones achieved 

in during the quarter: 

 
 

 

 

 

 

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 September 2019, recording a 

21% y-o-y expansion in revenues to EGP 3.9 billion. Top-line expansion for the period was driven by positive 

developments at Qalaa Holdings’ energy and cement segments, while growth at the agrifoods business provided 

a further boost to consolidated revenues. On a nine-month basis, Qalaa Holdings saw revenues climb by 16% 

y-o-y to record EGP 11.1 billion for 9M19. 

 

Top-line growth was propelled by continued strength at the Group’s flagship energy subsidiary, TAQA Arabia, 

which booked y-o-y revenue growth of 30% for 3Q19. Qalaa’s revenues were further supported by a 60% y-o-

y climb in the top line at ASEC Holding, where Sudan’s Al Takamol Cement recorded a near-tripling of 

revenues to EGP 403.6 million in 3Q19. This came as the company more than doubled volumes sold during the 

period coupled with a significant recovery of cement prices in Sudan and an easing of exchange rate pressures 

following an earlier spate of political instability and social unrest. Meanwhile at Gozour, Qalaa’s multi-category 

agriculture and consumer foods platform, revenue grew 15% y-o-y on continued solid top-line performance at 

the company’s subsidiaries, Dina Farms and ICDP.  

 

These positive developments were slightly offset by a top-line contraction of 9% y-o-y at ASCOM, Qalaa’s 

operational mining platform. Meanwhile, Qalaa’s transportation and logistics segment experienced a 6% y-o-y 

decrease over the period. A further decline was seen at the printing and packaging segment, where revenues 

contracted by 21% y-o-y in 3Q19.  

 

“I am particularly pleased to report that our flagship greenfield Egyptian Refining Company is now fully 

operational, having ramped up capacity utilization from 85 percent as of 30 September 2019 to its current 100% 
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utilization rates. Since inauguration of its facility, the Company has sold approximately 1.1 MT of refined 

products to EGPC, in addition to 129 thousand tons of pet coke and 15 thousand tons of sulphur sold to key 

cement and fertilizer players as of November 2019,” said Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal. 

“Currently ERC is making a Gross Refining Margin (GRM) of around USD 3 million per day when operating 

at full capacity. The plant also offers opportunities to expand production capacity with minimal incremental 

investments.” 

 

“Meanwhile, Qalaa’s revenues continue to grow at a healthy pace, propelled by a broad-based expansion at our 

flagship energy platform, TAQA Arabia. We have made important progress in linking Egyptian households to 

grid-connected natural gas, and are on track to achieve management’s target of 150 thousand households by 

year-end. Progress has also been made in penetrating the lucrative compressed natural gas market (CNG), while 

TAQA’s solar power plant now generates impressive EBITDA. On the cement front, we are cautiously 

optimistic regarding increased political stability in Sudan, which together with the Sudanese pound’s gradual 

stabilization has helped drive EBITDA growth at Al Takamol during the third quarter,” Heikal added. 

 

Qalaa’s EBITDA declined by 6% y-o-y to EGP 278.4 million in 3Q19, largely a result of the 39% y-o-y decline 

in EBITDA at ASEC Holding in 3Q19. This in turn was a result of weak performance at the company’s 

construction and management subsidiaries. At the energy segment, TAQA Arabia saw EBITDA expand at an 

impressive 79% y-o-y in 3Q19 on the back of a profitable expansion across the company’s business segments 

and a growing contribution from its recently inaugurated solar power plant in Benban, Aswan.  

Qalaa Holdings booked a consolidated net loss after minority interest of EGP 395.3 million in 3Q19 versus a 

net profit of EGP 158.1 million one year previously. 

 

“Heading into the new year, we look forward to a positive and operationally profitable bottom line as Qalaa 

consolidates profits from ERC starting 2020 and we leverage the strengths of our portfolio to generate growth 

across our segments,” said Heikal.  

 

“Qalaa Holdings management continues to implement several measures that we are confident will further 

support the company’s return to sustainable profitability going forward,” said Hisham El-Khazindar, Qalaa 

Holdings’ Co-Founder and Managing Director. “We are in advanced stages of negotiations with the relevant 

banks to restructure the last of debt positions at the holding and subsidiary levels, notably at Nile Logistics and 

at ASCOM subsidiary GlassRock. These efforts follow restructuring agreements already finalized at ASEC 

Holding, which when completed will streamline all of Qalaa’s consolidated debt. Besides the prospect of 

materially decreasing outlays on interest payments over the coming period, such restructuring should lead to 

improved working capital availability and in turn further aiding plans for business growth. The augmented cash 

resources at the subsidiaries’ disposal will enable them to invest in widening their footprints while protecting 

from short-term contingencies.” 

 

“Management remains confident that capital structure optimization and broader efforts to leverage the 

competitive strengths of Qalaa’s portfolio will deliver steady and sustainable bottom-line expansion in the 

quarters to come,” concluded El-Khazindar. 
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Qalaa Holdings’ full business review for 3Q 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 

 

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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 أول خالل جنيه مليار 11.1 لتسبب   %16 سببنوية بنسبب ة القلعة إيرادات نمو

 مليار 3.9 لت لغ %21 سببنوي بمعدل ارتفاع ا مع ال اري العام من أشبب ر 9

 المصببرية الشببر ة مشببرو  وتشببلي  ،2019 عام من الثالث الربع خالل جنيه

 2019 نوفم ر حتى المنت ات من طن يونمل 1.3 توريد مع بالكام  للتكرير

 معةالم  المالية القلعة قوائم على للتكرير المصببببرية الشببببر ة نتائج وتسبببب ي 

 والفوائد الضببببببرائ  خصببببببم ق   التشببببببليلية واألرباح ،2020 عام من بدًءا

 بما الثالث الربع خالل جنيه مليون 278.4 تسبببببب   واالسببببببت الك واإلهالك

 بعالر في التابعة شببببببر ات ا بمختلف التشببببببليلية اإلن ازات من العديد يعكس

 الثالث:

وترصد نمو األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل  بجميع أنشطتها طاقة عربية تنجح في التوسع •

 2019خالل الربع الثالث من عام  %79سنوي 

ا خالل الربع الثااالااث من  تعااافي نتااائن مصاااااانع أساااااامنااا التضاااماال في ال ااااااو ا  وتضاااااااااع  • إيرا اتااب بمعاادل مالا مرار تًريباا 

 التي واجهها خالل األشهر األولى من العام االضطرابار بعد 2019 عام

بفضاااال األ اق الًوي لشاااار ة ماارع  ينا والشاااار ة  %15نمو إيرا ار مجموعة جذور التابعة للًلعة في قطاع األغذية بمعدل ساااانوي  •

  االستثمارية لمنتجار األلبا 

التابعة، مما سااي اااهم في خفر مصااروفار الفوائد  وشاار اتها الًلعة م ااتو  على الديو  هيضلة إعا ة صااعيد على ملحوظ تًدم إحراز •

 خالل الفترة المًبلة

 ة أعمال مختل  شر اتها التابعةتواصل تر ياها على خطتها االستراتيجية لتنمي الًلعة •

عن النتائن  – وهي شاار ة رائدة في اسااتثمارار الطاقة والبنية األساااسااية –( CCAP.CAشاار ة الًلعة و و  البورصااة المصاارية أعلنا اليوم 

، 2019الربع الثالث من عام  مليار جنيب خالل 3.9حيث بلغا اإليرا ار المجمعة ، 2019ساااابتمبر  30المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 

ة بنمو نتائن قطاع األغذية. وخالل أول ت عة أشهر من عام  %21وهو نمو سنوي بمعدل  بفضل األ اق الًوي لًطاعي الطاقة واألسمنا، ومدعوم 

 مليار جنيب. 11.1لت جل  %16، ارتفعا اإليرا ار بمعدل سنوي 2019

ق ، 2019خالل الربع الثالث من عام  %30ة عربية، والتي ارتفعا إيرا اتها بمعدل ساااااانوي ويعضس نمو اإليرا ار األ اق الًوي لشاااااار ة طا

سنوي  سيك الًابضة بمعدل  خالل الربع الثالث  %60باإلضافة إلى ارتفاع الم اهمة اإليجابية لًطاع األسمنا في ضوق نمو إيرا ار مجموعة أ

مليو  جنيب خالل نفس الفترة.  403.6في ال و ا  حوالي مالا مرار لت جل  من العام الجاري بفضل تضاع  إيرا ار مصنع أسمنا التضامل

ويعضس النمو الًوي إليرا ار مصانع أسامنا التضامل تضااع  حجم المبيعار، مصاحوب ا بارتفاع أساعار األسامنا وتح ان أساعار صار  الجنيب 

شهدها ال وق ال و اني. وا سية واألمنية التي  ا إيرا ار مجموعة جذور التابعة للًلعة في قطاع األغذية ال و اني بعد التحديار ال يا ض  رتفعا أي

 ، بفضل استمرار ارتفاع إيرا ار شر ة ماارع  ينا والشر ة االستثمارية لمنتجار األلبا .2019خالل الربع الثالث من عام  %15بمعدل سنوي 

خالل الربع  %9أسااااضوم التابعة للًلعة في قطاع التعدين بمعدل ساااانويوقد ساااااهما التطورار المذ ورة في الحد من أمر تراجع إيرا ار شاااار ة 

، و ذلك انخفار إيرا ار قطاع الطباعة %6، باإلضااااافة إلى انخفار إيرا ار قطاع النًل واللوجي ااااتيار بن اااابة ساااانوية 2019الثالث من عام 

 خالل نفس الفترة. %21والتغلي  بمعدل سنوي 
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هيضل مؤسس ورئيس مجلس إ ارة شر ة الًلعة، عن اعتاازه بت ليط الضوق على أبرز م تجدار مشروع  وفي هذا ال ياق أعرب الد تور أحمد

  من ٪١٠٠في نهاية ساابتمبر  الي  %85الشاار ة المصاارية للتضرير، في ضااوق تشااغيل  امل وحدار المشااروع ووصااول اإلنتا  تدريجيا من نحو 

مليو  طن تًريب ا من المنتجار البترولية المضررة إلى الهيئة المصاااارية العامة  1.1بتوريد  2019 امل طاقتب اإلنتاجية حاليا، وقيامب حتى نوفمبر 

أل  طن من الضبريا إلى شاار ار تصاانيع األساامنا واألساامدة. وأوضااح هيضل أ   15أل  طن من فحم الضوك و 129للبترول، باإلضااافة إلى بيع 

ا بانب يمضن زيا ة  3ا ل قيمتب المشااروع يحًح حالي ا هامأ أرباح من أنشااطة التضرير تع مليو   والر يومي ا عند العمل بضامل الطاقة اإلنتاجية، علم 

 انتا  المعمل بشضل ملحوظ م تًبال بالًليل من االستثمارار اإلضافية.

د  حا في زيا ة عوتابع هيضل أ  الشاااار ة نجحا في الحفاظ على نمو اإليرا ار بفضاااال التوسااااع الًوي بانشااااطة شاااار ة طاقة عربية، والتي نج

أل  منشاااااة بنهاية العام الجاري. وأضااااا  أ  طاقة  150المنازل التي قاما بربطها بشاااابضة الغاز الطبيعي وبما يتوافح مع أهدا  اإل ارة لربط 

تي تم إطالقها لعربية أحرزر تًدم ملحوظ بخطتها للتوساع بشابضة محطار تموين ال ايارار بالغاز الطبيعي، بينما حًًا محطة الطاقة الشام اية ا

ا تشااغيلية قياسااية. ولفا هيضل إلى قطاع األساامنا، في ضااوق تفاةل اإل ارة باسااتًرار المشااهد ال ااياسااي في ال ااو ا   خالل العام الجاري أرباح 

الفوائد ووتح ن أسعار صر  الجنيب ال و اني، حيث انعضس مر و  تلك الم تجدار في نمو اإليرا ار واألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 واإلهالك واالستهالك لمصنع أسمنا التضامل خالل الربع الثالث من العام الجاري.

مليو  جنيب خالل الربع الثالث  278.4لتبلغ  %6انخفضاا األرباح التشاغيلية قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالك بمعدل سانوي 

ا لتباطؤ أ اق  %39شااغيلية لمجموعة أساايك الًابضااة بمعدل ساانوي ، حيث يرجع ذلك إلى تراجع األرباح الت2019من عام  خالل نفس الفترة، نظر 

أنشااطة اإلنشاااقار وإ ارة المصااانع. ومن جانب دخر شااهدر شاار ة طاقة عربية نمو األرباح التشااغيلية قبل خصاام الضاارائب والفوائد واإلهالك 

بفضاال التوسااع بجميع أنشااطتها، باإلضااافة إلى الم اااهمة اإليجابية لتشااغيل  ،2019خالل الربع الثالث من عام  %79واالسااتهالك بمعدل ساانوي 

 محطة الطاقة الشم ية في بنبا  بمحافظة أسوا .

مًابل صافي أرباح بًيمة  2019مليو  جنيب خالل الربع الثالث من عام  395.3صافي خ ائر بعد خصم حًوق األقلية بًيمة الًلعة   سجلا شر ة

 ل نفس الفترة من العام ال ابح.مليو  جنيب خال 158.1

شر ة المصرية للتضرير  لى عوا د هيضل أ  اإل ارة تتوقع بالتاامن مع االقتراب من مشار  العام الجديد تحًيح صافي أرباح مع ت جيل نتائن ال

ا من عام  بها محفظة اسااااتثماراتها في تنمية أعمال ، وذلك بالتوازي مع توظي  الممياار التناف ااااية التي تنفر  2020قوائمها المالية المجمعة بدق 

 ونتائن جميع الًطاعار التي تعمل بها.

قدرة  امن جانبب قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشر ة الًلعة، أ  اإل ارة تواصل تنفيذ مختل  التدابير الرامية إلى تعاي

مراحل متًدمة في التفاور مع البنوك المعنية على إعا ة هيضلة اخر مجموعة من الشر ة على تحًيح صافي األرباح بصفة  ائمة، حيث بلغا 

ا با  مجموعة أسيك الًا ضة بالديو  على م تو  الًلعة وشر تيها التابعتين شر ة نايل لوجي تيضس وشر ة جالس روك التابعة لشر ة أسضوم، علم 

منتظمة.  ولفا الخازندار إلى مر و  تلك الخطوة على خفر مصروفار  يو  الًلعةوقعا بالفعل اتفاقية إلعا ة هيضلة  يونها وبذلك تصبح  ل  

ا با الموار    الفوائد البنضية بشضل ملحوظ خالل الفترة المًبلة، باإلضافة إلى تح ين هيضل رأس المال العامل بما ي اهم في  عم خطط النمو، علم 

 على التوسع باعمالها مع حمايتها من التحديار قصيرة األجل.المالية المتاحة لد  الشر ار التابعة ستعاز قدرتها 

 اواختتم الخازندار أ  اإل ارة تثح في مر و  جهو ها لتح ااااااين هيضل رأس المال وزيا ة الًدرة التناف ااااااية لمحفظة شاااااار اتها التابعة على تعاي

 بلة.معدالر الربحية وتنمية صافي أرباح شر ة الًلعة بصفة  ائمة خالل الفترار المً

إل ارة ا يمضن تحميل الًوائم المالية لشاااار ة الًلعة ومتابعة أ اق الشاااار ة والنتائن المالية المجمعة، باإلضااااافة إلى اإليضاااااحار المتممة وتحليالر

 .ir.qalaaholdings.comعبر زيارة الموقع اإللضتروني  2019 سبتمبر 30ألحداا ونتائن الفترة المالية المنتهية في 

 —البيا نهاية —  

ية ا يمكنكم مطالعة الم موعة الكاملة من ال يانات اإلخ ارية الصببادرع عن شببر ة القلعة من خالل أج لع الكم يوتر والتابلذ و اله ال واتف ال

 qalaaholdings.com/newsroomع ر زيارع هاا الرابط: 
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الطاقة والبنية األساسية بمصر وأفريًيا، حيث تر ا على ( هي شر ة رائدة في استثمارار CCAP.CAو و  البورصة المصرية  شر ة القلعة

. المايد من المعلومار على والطباعة والتغلي  ، والتعدينواللوجي ااااتيارقطاعار اسااااتراتيجية تتضاااامن الطاقة، واألساااامنا، واألغذية، والنًل 

  qalaaholdings.comالموقع اإلليضتروني: 

 
 )إبراء الامة( المستق ليةال يانات 

خاطر لًلعة. وقد ينطوي هذا البيا  على مالبيانار الوار ة في هذه الوميًة، والتي ال تعد حًائح تاريخية، تم بنائها على التوقعار الحالية، والتًديرار ودراق ومعتًدار شااااااار ة ا

ر ، وال ينبغي االعتما  عليب بشضل مفرط. ويجب اإلشارة إلى أ  بعر المعلومار الوار ة في هذه الوميًة تشضل "األهدا " أو معروفة وغير معروفة، وغير مؤ دة وعوامل أخ

ل" أو ر"، "ينوي"، "يواصااا"البيانار الم اااتًبلية" ويمضن تحديدها من خالل اساااتخدام مصاااطلحار تطلعية مثل "ربما"، "ساااو "، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشااارع"، "يًد

ل تختل  جوهريا عن تلك التي تعض اااها مث"يعتًد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصاااطلحار المشاااابهة. و ذلك األحداا الفعلية أو النتائن أو األ اق الفعلي لشااار ة الًلعة قد 

  .هذه األهدا  أو البيانار الم تًبلية. ويحتوي أ اق شر ة الًلعة على بعر المخاطر والشضوك

 

 لالستعالم والتواصل 

 غادة حمودة ا/ 

  واالستدامةرئيس قطاع التسويق 

 (Qalaa Holdingsوشركة القلعة 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ :هاتف

 4448-791 22 20+ :فاكس

  0002-662 106 20+ :محمول 
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