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Qalaa Holdings’ consolidated revenues excluding ERC
booked a 9% y-o-y increase to EGP 3.9 billion in
1Q21 driven by a strong performance at TAQA
Arabia, National Printing, ASCOM and Dina Farms;
recurring EBITDA excluding ERC recorded a 12% yo-y increase in 1Q21 supported by improved
profitability at ASEC Holding and National Printing
Key Operational Highlights
•
•
•
•
•
•
•

ERC’s results were impacted by an operational stoppage and the continued negative impact of
COVID-19 in 1Q21;
TAQA Arabia commenced operations at its Sixth of October industrial zone substation and
launched its new subsidiary TAQA Water;
El Baddar’s new state-of-the-art facility is now fully operational leading to improved results at
National Printing;
Dina Farms is reaping the rewards of its extensive facility enhancements as well as the launch
of six new juice products in 1Q21;
Qalaa’s subsidiaries recorded c. USD 296 million of foreign currency revenues in 1Q21;
Debt restructuring at Qalaa Holdings remains a priority;
Continuous adherence to health, safety, and business continuity measures to help manage risks
related to COVID-19 and navigate upcoming period of uncertainty without layoffs.

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 first quarter ended 31 March
2021. Qalaa recorded a 23% y-o-y decline in revenues to EGP 8.0 billion, impacted by lower
contribution from the Egyptian Refining Company (ERC) as the refinery suffered from operational
difficulties that led to a 29-day stoppage and 20 days of production slowdown in 1Q21. Qalaa recorded
a net loss of 478.6 million in 1Q21 compared to a net loss of EGP 405.1 million in the same quarter
last year.
Excluding ERC, Qalaa recorded a 9% y-o-y increase in revenues to EGP 3.9 billion in 1Q21. Qalaa’s
positive performance was supported by a recovering external environment that supported results across
the majority of its subsidiaries. At TAQA Arabia, improved volumes at its power and marketing
divisions drove a 3% y-o-y increase in the company’s top-line for 1Q21. Meanwhile, recovering
international trade reflected positively on exports and supported top line growth at ASCOM and
National Printing during the quarter. Finally, Dina Farms reaped the rewards of its extensive facility
enhancements as well as the launch of six new juice products in 1Q21.
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“Following a difficult 2020 during which our Company showcased strong resilience in the face of
harsh market conditions, we headed into 2021 ready to capitalize on a gradually improving
environment with the continued easing of COVID-19 restrictions,” said Qalaa Holdings’ Chairman
and Founder Ahmed Heikal. “I am pleased to report that save for the operational stoppage at ERC
that exacerbated the effect of COVID-19 on its refining margins, we delivered strong performances
across our subsidiaries as we reaped the rewards of carefully executed growth strategies and successful
operational efficiency initiatives.
“At TAQA Arabia, we capitalized on easing COVID-19 restrictions, with growing power distribution
volumes in turn driving improved revenue by TAQA Power. TAQA successfully commenced
operations at its Sixth of October industrial zone substation in March and we are optimistic about its
contributions going forward. We also inaugurated our new subsidiary, TAQA Water, which will see
us develop a variety of valuable water treatment solutions to serve the industrial, agricultural, touristic,
and real estate sectors. I am also pleased with TAQA Gas’ growing footprint in the CNG market as we
successfully increased the number of CNG filling stations from nine locations at the end of 1Q20 to
21 stations as of 1Q21.
“Meanwhile, at ASCOM and National Printing, we capitalized on recovering export markets with both
companies delivering improved performances and significantly contributing to the c. USD 20 million
in exports recorded by Qalaa during the period. Additionally, dividend income from affiliates and our
local foreign currency revenue recorded c. USD 276.2 million during 1Q21. We also continued to
benefit from the government’s exports incentive program, which has strengthened our cash flows
during the period. Finally, our facility enhancements at Dina Farms, coupled with the launch of new
juice products at ICDP, drove Dina Farms’ top line growth in 1Q21.”
“At ERC, a 29-day stoppage at the refinery in 1Q21 and a 20-day production slowdown severely
impacted revenues for the quarter, which coupled with the refinery’s significantly lower gross refining
margin as compared to pre-COVID-19 levels in 1Q20 also impacted its EBITDA. It should be noted
that the technical management (O&M) of ERC is contracted by EPROM, a company fully owned by
EGPC. I also note that ERC has resumed full operations and its results are gradually recovering, with
its scheduled maintenance currently underway set to drive improved efficiency and profitability going
forward,” said Heikal.
ERC’s stoppage during the quarter along with a significantly lower Gross Refining Margin (GRM) in
1Q21 compared to its pre-COVID-19 levels in the same period last year led to an 87% y-o-y decline
in Qalaa Holdings’ recurring EBITDA to EGP 90.5 million for the period. Qalaa’s recurring EBITDA
excluding ERC recorded an increase of 12% y-o-y to EGP 356.7 million in 1Q21 driven primarily by
improved profitability at ASEC Holding and National Printing.
“Debt restructuring at Qalaa Holdings is progressing and remains a cornerstone of our strategy,” added
Heikal.
“Qalaa’s positive recurring EBITDA performance excluding ERC reflects the success of our various
operational efficiency initiatives across our platform companies in 1Q21,” said Hisham ElKhazindar, Qalaa Holdings’ Co-Founder and Managing Director. “This comes despite an increase
in global shipping costs and an unfavorable commodity cycle, and was bolstered by new capacities
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coming online during the period. At National Printing we benefited from an optimized pricing strategy
at Uniboard and the cost benefits generated from El Baddar’s new fully operational facility, both of
which supported the company’s EBTIDA performance. Additionally, ASEC Holding saw a strong
recovery in EBITDA on account of higher cement prices in Sudan and improved operational efficiency
and restructuring measures across the cement group in 1Q21.”
“On the debt front, we have made significant headways in finalizing the two remaining debt
restructurings at Qalaa’s subsidiaries, in addition to the restructuring of Qalaa Holdings’ senior debt.
“Looking ahead, ERC is currently undergoing scheduled maintenance and we are optimistic that upon
completion, the refinery should witness overall improved operational performance. However, it should
be noted that refining margins are currently at less than half of their pre-COVID levels.”
“At TAQA Arabia, I am pleased to announce that we inked an agreement to deliver natural gas to El
Wadi El Gedid governorate, which should see c. 14 thousand homes connect to the grid in its first
phase across the governorate and contribute significantly to the company’s performance going
forward. Additionally, TAQA is looking to expand its portfolio of CNG filling stations and a reach a
total of 51 stations by the end of 2021.”
“Our performance for the period excluding ERC is a testament to our ability to continuously grow our
operations despite challenging conditions and swiftly capitalize on a recovering environment to deliver
positive results. Management will remain cautious and continuously monitor COVID-19 related
developments to adjust our safety procedures accordingly and ensure the health and wellbeing of our
people. We look forward to continue capitalizing on recovering market conditions to generate
increased value from our operations and deliver improving results throughout the course of the year,”
concluded El-Khazindar.
Qalaa Holdings’ full business review for 1Q 2021 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.
Qalaa Holdings builds responsible and sustainable businesses that add value to the economies and societies in
which it does business. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in industries
including Energy, Cement, Agrifoods, 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.
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For more information, please contact
Ms. Ghada Hammouda
Chief Sustainability and Marketing Officer
Qalaa Holdings
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ghammouda@qalaaholdings.com
Tel: +20 2 2791-4439
Fax: +20 22 791-4448
Mobile: +20 106 662-0002
Twitter: @qalaaholdings
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نمو اإليرادات المجمعة للقلعة بمعدل سنوي  %9إلى  3.9مليار جنيه خالل الربع األول من عام
 ،2021مع استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير ،بفضل المساهمة القوية من طاقة عربية
والوطنية للطباعة وأسكوم ومزارع دينا؛ ارتفاع األرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنوي  %12خالل الربع األول من عام  2021بعد استبعاد
نتائج الشركة المصرية للتكرير ومدعومة بتحسن إيرادات شركتي أسيك القابضة والوطنية للطباعة

أبرز المستجدات التشغيلية
• تأثر نتائج الشركة المصرية للتكرير خالل الربع األول من عام  2021بسبب توقف النشاط التشغيلي واستمرار التأثير السلبي
لتداعيات أزمة فيروس (كوفيد – )19
• طاقة عربية تبدأ تشغيل محطة المحوالت الفرعية التابعة لها بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ،وتنجح في إطالق
قطاع المياه الجديد
• تحسن إيرادات شركة الوطنية للطباعة بفضل تشغيل المصنع المتطور الجديد التابع لشركة البدار للعبوات بكامل طاقته اإلنتاجية
• مواصلة جني ثمار التحسينات التشغيلية بمزارع دينا بفضل إطالق ست منتجات عصائر جديدة خالل الربع األول من عام 2021
• نمو إيرادات العملة األجنبية بالشركات التابعة إلى حوالي  296مليون دوالر خالل الربع األول من عام 2021
• إعادة هيكلة الديون ال تزال على رأس أولويات اإلدارة خالل الفترة المقبلة
• استمرار تطبيق التدابير واإلجراءات المتعلقة بالحفاظ على الصحة والسالمة واستمرارية األعمال ،إلدارة مخاطر انتشار

فيروس (كوفيد –  )19وتجاوز التحديات المتعلقة به خالل الفترة المقبلة دون اللجوء إلى تقليص العمالة

أعلنت شركة لقللة (ةود لقبورص لقمصكي  – )CCAP.CAوهي شكة رلئدة في لستثمارلت لقطاق ولقبني لألساسي –عن لقنتائج
لقمراقير لقمعمةر عن لقةتكة لقمراقير لقمنتيير في  31مرار  ،2021حير للترت لريكلدلت  8مليرار ننيرت رلكيبرخا ال لقكلأل لألول من
عام  ،2021وهو لنخةاض سررنوب لنةررب  %23لةرربت ركلنأل مةرراهم م رركوك لق رركة لقمصرركي قلتككيك نتيع مولنيتت رحديات
ر ررتيلي أدت ىقت روقن ن رراصت لصررورة ةامل قمدة  29يو خما ورباصؤ صاقتت لرنتاني قمدة  20يو خما آ ك ال نةس لقةتكة .وعلت هذه
لقخلةي ركبدت لقللة صررافي ةررائك لليم  478.6مليون ننيت ال لقكلأل لألول من عام  2021ملالل صررافي ةررائك لليم 405.1
مليون ننيت ال نةس لقةتكة من لقةام لقةالق.

وفي حاق لسررتبةاد نتائج لق رركة لقمصرركي قلتككيك ،ركرةأل ىيكلدلت لقللة لمةدل سررنوب  %9ىقت  3.9مليار ننيت رلكيبخا ال لقكلأل
لألول من عام  ،2021حي يةكس ذقك حاق لقتةافي لقتي ر رريدها لألسررولر ومكدودها علت رحةررن نتائج مختلن لق رركةات لقتالة .
وعلت هذه لقخلةي  ،لررةةت ىيكلدلت شررركة صاق عكلي لنةرررب سرررنوي  %3ال لقكلأل لألول من عام  2021في ضررروم نمو حع
أن ررط روعيأل لقكيكلام ومبيةات قطاك رةررويق وروعيأل لقمنتعات لقبتكوقي  .ةما لررةةت ىيكلدلت شرركةتي أسرركوم ولقوصني قلطباع
يكل ،ولصرلت م لرك دينا لسرتةادريا من لقتحةرينات
لةضرل رةافي حكة لقتعارة لقدوقي ومكدودها علت نمو حع أن رط لقتصرديك وأ خ
لقت تيلي لقتي ر ىنكلؤها ،ومدعو خم لإصار ست منتعات عصائك نديدة ال لقكلأل لألول من عام .2021

وفي هذل لقةيار أوضح لقدةتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس معلس ىدلرة شكة لقللة  ،أنت في أعلاب لقمكون لقتي لرةمت ليا لق كة
في مولني لقظكوف لقصرةب لقتي يمت علت لقةام لقماضري ،لسرتيلت لقللة عام  2021وهي علت أر لسرتةدلد قتحليق أقصرت لسرتةادة
لقتحةرررن لقتدريعي لقذب ر ررريده لألسرررولر لاقت لمن مأل رخةين لقليود لالحتكلعي لقمتةلل لأعم (ةوفيد –  .)19وأشرررار ىقت أنت
من
ا
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لاسررتثنام لقتحديات لقت ررتيلي لقتي أدت ىقت روقن م رركوك لق رركة لقمصرركي قلتككيك وفاقمت من ردلعيات أعم (ةوفيد –  )19علت
هامش أرلاح ن رررراص لقتككيك ،حللرت مختلن لق رررركةات لقترالةر قلللةر أدل خم قويخا ال لقكلأل لألول من لقةرام لقعرارب ،مدعوم خ لكةرامة
لردلرة في رنةيذ لستكلريعيات لقنمو لقتي رتبناها ورطبيق لقمبادرلت لقكلمي ىقت رحةين لقكةامة لقت تيلي .

ورالأل هيكل أن ىيكلدلت شركة صاق عكلي شريدت رحةرنخا في ضروم لألدلم لقلوط قلطاك لقكيكلام ،حي نعح في رةظي لالسرتةادة من
ررريكل ىقت أن لق ررركة نعحت في ىصار ور رررتيل محط
رخةين لقليود لالحتكلعي قتنمي حع روعيأل لقكيكلام ال نةس لقةتكة ،م
خ
محوالريا لقةكعي في لقمنطل لقصرناعي لمدين لقةراد من أةتولك ال مار لقماضري ،حي رةكب لردلرة عن رةاؤقيا لمةراهم
لقمحط لقعديدة في رحةرررين نتائج لق ررركة ال لقةتكة لقملبل  .ورضرررمنت ألكع ىنعاعلت شررركة صاق عكلي  ،ىصار قطاك لقمياه
لقعديد ،ولقذب سريةمل علت رطويك معموع متنوع من حلول مةاقع لقمياه فائل لقليم قخدم قطاعات لقصرناع ولق رلع ولقةرياح
ولقتطويك لقةلارب .وىضرراف ىقت ذقك ،رم اكن قطاك لقتاع لقطبيةي من رةظي رولنده في سررور لقتاع لقطبيةي لقمضررتوص ،عبك عيادة
عدد محطات رموين لقتاع لقطبيةي لقمضررررتوص ىقت  21محط ال لقكلأل لألول من عام  ،2021صررررةودخل من  9محط ال نةس
لقةتكة من لقةام لقةالق.

وأضراف هيكل أن شركةتي أسركوم ولقوصني قلطباع نعحتا في لالسرتةادة من حاق لقتةافي لقتي ر ريدها أسرولر لقتصرديك ،حي شريد
لقكلأل لألول من لقةام رحةرن أدلم لق ركةتين ونمو مةراهمتيما في ىنماقي ىيكلدلت لقللة من أن رط لقتصرديك لنحو  20مليون دوالر.
وقد للتت ىيكلدلت لقللة من عائدلت روعيأل لألرلاح وىيكلدلت لقةمات لألننبي ل ررركةاريا لقتالة في لقةرررور لقمحلي  276.2مليون
دوالر ال لقكلأل لألول من لقةام لقعارب .وأةد أن لقللة رولصرل لسرتةادريا من لكنامج دع لقصرادرلت لقذب أصللتت لقحكوم  ،ولقذب
سرراه في رة ي لقتدفلات لقنلدي لاق رركة ال لقةتكة .ولررةةت ىيكلدلت شرركة م لرك دينا ال لقكلأل لألول من  2021لةضررل
لقتحةرررينات لقتي لسرررتكملتيا لردلرة لم لرك دينا ولقمكدود لريعالي قمنتعات لقةصرررائك لقعديدة لقتي أصللتيا لق ررركة لالسرررتثماري
قمنتعات لألقبان.

وقةت هيكل ىقت رأثك نتائج لق ركة ل ركل ملحوب لتوقن عمليات لق ركة لقمصركي قلتككيك قمدة  29يوم ال لقكلأل لألول من لقةام
لقعارب ،مأل رباصؤ لقن رراص لرنتاني قمدة  20يو خما ىضررافيخا ال نةس لقةتكة ،عاوة علت ركلنأل هامش أرلاح ن رراص لقتككيك ل رركل
ملحوب ال نةس لقةتكة عن لقمةرررتويات لقمةيودة قبل أعم (ةوفيد –  .)19ولضررراف أن لق ررركة لقمصررركي قت رررتيل وصررريان
لقم ررركوعات (ىلكوم) لقمملوة لاقكامل قلييئ لقمصررركي لقةام قلبتكول هي لق ررركة لقمتةاقد مةيا ردلرة لألعمال لقةني (لقت رررتيل
ولقصريان ) لاق ركة لقمصركي قلتككيك .ةما أشرار ىقت أن لق ركة لقمصركي قلتككيك لسرتأنةت عملياريا ل كل ةامل ،ولدأت نتائعيا ر يد
رةافيخا ردريعيا ،عل خما لأنت يعكب حاقيخا ىنكلم أعمال لقصررريان لقمخطط  ،ولقتي من لقمتوقأل أن رةررراه في رحةرررين لقكةامة لقت رررتيلي
خ
مةتلبا.
ومةتويات لقكلحي

لنخةضت لألرلاح لقت تيلي لقمتككرة قبل ص لقضكلئت ولقةولئد ولرهاك ولالستياك لمةدل سنوب  %87قتبلغ  90.5مليون ننيت
نظكل قتوقن م ركوك لقمصركي قلتككيك وركلنأل هامش أرلاح ن راص لقتككيك ل ركل ملحوب ال
ال لقكلأل لألول من عام  ،2021خ
نةس لقةتكة عن لقمةررتويات لقمةيودة قبل أعم (ةوفيد –  .)19ولررةةت لألرلاح لقت ررتيلي لقمتككرة قبل صرر لقضرركلئت ولقةولئد
ولرهاك ولالسررتياك (لةد لسررتبةاد نتائج لق رركة لقمصرركي قلتككيك) لمةدل سررنوب  %12قتةررعل  356.7مليون ننيت ال لقكلأل
لألول من عام  ،2021مدعوم خ لنمو لألرلاح لقت تيلي لمعموع أسيك لقلالض ولق كة لقوصني قلطباع .
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وأةد هيكل أن لق كة ماضي في رنةيذ عملي ىعادة هيكل لقديون لاعتبارها رةي ة أساسي في لستكلريعي لقللة .

ومن نانبت أوضرح ه رام لقخاعندلر لق ركيك لقمؤسرس ولقةضرو لقمنتدب ق ركة لقللة  ،أن لررةاك لألرلاح لقت رتيلي لقمتككرة قبل ص
لقضركلئت ولقةولئد ولرهاك ولالسرتياك (مأل لسرتثنام نتائج لق ركة لقمصركي قلتككيك) يةكس نعاح لقمبادرلت لقتي لرخذريا لردلرة
قاررلام لاقكةامة لقت رتيلي لعميأل لق ركةات لقتالة  ،ىقت نانت لقلدرلت لرنتاني لقعديدة لقتي رمكنت من ىضرافتيا ،ولقتي سراهمت في
لقحد من لألثك لقةرلبي ق يادة ركاقين لق رحن لقةاقمي ورباصؤ دورة لقةرلأل لألسراسري  .فلد لسرتةادت لق ركة لقوصني قلطباع من عيادة
أسرةار لقبيأل ل ركةتيا لقتالة يونيبورد ،لارضراف ىقت م ليا لنخةاض لقتكاقين ل ركة لقبدلر قلةبولت علت ر رتيل مصرنةيا لقمتطور
لقعديد ،مما سراه ل ركل ملحوب في دع لألرلاح لقت رتيلي قبل صر لقضركلئت ولقةولئد ولرهاك ولالسرتياك .ةما شريدت شركة
أسرريك لقلالضرر رةافيخا ملحو خ
با لأرلاحيا لقت ررتيلي قبل صرر لقضرركلئت ولقةولئد ولرهاك ولالسررتياك لةضررل لررةاك أسررةار ليأل
لألسرمنت في لقةرودلن ،فضراخ عن رحةرن لقكةامة لقت رتيلي وىنكلملت ىعادة لقييكل لقتي صبلتيا لردلرة لعميأل لق ركةات لقتالة قيا في
قطاك لألسمنت ال لقكلأل لألول من لقةام.

ةبيكل ال لقكلأل لألول من لقةام لقعارب علت صةيد لستكمال
وعلت صرةيد مديونيات لق ركة  ،أةد لقخاعندلر أن لقللة أحكعت رلد خما خ
ىعادة هيكل ديون لثنين من لق رركةات لقتالة  ،لارضرراف ىقت ىعادة هيكل ديون شرركة لقللة  ،حي رمثل حعك لق لوي قاسررتكلريعي
لقتي رتبناها لردلرة.

وقةت لقخاعندلر ىقت أن لردلرة ركة علت لقمضرري قد خما لأعمال لقصرريان لقمخطط لقتي نارب رنةيذها لاق رركة لقمصرركي قلتككيك،
وةليا ثل ورةاؤل لاألثك لريعالي قتلك لألعمال علت رحةررن لقكةامة لقت ررتيلي قل رركة ل رركل عام ،عل خما لأن هولمش أرلاح لقتككيك ال
ر لل أقل من نصن مةتوياريا لقمةيود قبل أعم (ةوفيد – .)19

لاقتولعب مأل ذقك ،نعحت شركة صاق عكلي في روقيأل لرةاقي نديدة قتوصريل لقتاع لقطبيةي ىقت محافظ لقولدب لقعديد ،ولقتي سريت
لمونبيا رلط حولقي  14أقن من رأة سركني لاقمحافظ ل ربك لقتاع لقطبيةي ال لقمكحل لألوقت من رنةيذ لالرةاقي  ،وهو ما سريةراه
أيضررا لقتوسررأل لمحةظتيا من محطات رموين
لدوره في رحةررين أدلم لق رركة ل رركل ملحوب ال لقةتكة لقملبل  .ورةت م صاق عكلي
خ
لقتاع لقطبيةي لقمضتوص قتصل ىقت  51محط لنياي لقةام لقعارب.

و تا خما ،أةد لقخاعندلر أن أدلم لقللة (مأل لسرتثنام نتائج لق ركة لقمصركي قلتككيك) ال لقكلأل لألول من عام  ،2021لكهن لوضروح
قدرريا لقمتطورة علت رنمي عملياريا وأن رررطتيا رم مختلن لقظكوف ولقتحديات لقصرررةب لقمحيط  ،وةذقك حكصررريا لق رررديد علت
رةظي لالسرتةادة من حاق لقتةافي لقتي ر ريدها لألسرولر قتحليق أفضرل نتائج ماقي ور رتيلي  .وعلت هذل لقنحو ،سرتلت م لردلرة لمولصرل
رةظي لقليم من مختلن أن رطتيا وعملياريا ورحليق أفضرل لقنتائج لريعالي علت مدلر لقةام ،مةرتةيدة خ من حاق لقتةافي لقمةرتمكة لقتي
ر ريدها لألسرولر ،وذقك مأل مولصرل رو ي لقحذر ومكلقب رطورلت أعم (ةوفيد –  )19وىنكلم لقتتييكلت لقاعم علت لرنكلملت
لالحتكلعي لقتي رتبناها قحماي صح وسام فكيق لقةمل.
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يمكن رحميل لقلولئ لقماقي ق كة لقللة ومتالة أدلم لق كة ولقنتائج لقماقي لقمعمة  ،لارضاف ىقت لريضاحات لقمتمم ورحليات
لردلرة ألحدلث ونتائج لقةتكة لقماقي لقمنتيي في  31مار  2021عبك عيارة لقموقأل لرقكتكوني .ir.qalaaholdings.com
—نياي لقبيان—

يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصااادرة عن شااركة القلعة من خالل أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكالك الهواتف الاكية
عبر زيارة هاا الرابطqalaaholdings.com/newsroom :
شاركة القلعة (ةود لقبورصر لقمصركي  )CCAP.CAهي شركة رلئدة في لسرتثمارلت لقطاق ولقبني لألسراسري لمصرك وأفكيليا ،حي ركة علت
ىقام لقم رركوعات لقمةررئوق ذلت لقمكدود لريعالي لقمةررتدلم علت لالقتصررادلت ولقمعتمةات لقمحيط لأعماقيا ،وذقك في قطاعات لسررتكلريعي
رتضررررمن لقطرراق ر  ،ولألسررررمنررت ،ولألمررذير  ،ولقنلررل ولقلونيةررررتيررات ،ولقتةرردين ولقطبرراع ر ولقتتلين .لقم يررد من لقمةلومررات علت لقموقأل
لرقيكتكونيqalaaholdings.com :
البيانات المستقبلية (إبراء الامة)
لقبيرانرات لقولردة في هرذه لقوثيلر  ،ولقتي ال رةرد حلرائق رراريخير  ،ر لنرائيرا علت لقتوقةرات لقحراقير  ،ولقتلرديكلت وآرلم ومةتلردلت شرررركةر لقللةر  .وقرد ينطوب هرذل لقبيران علت مخراصك
مةكوف وميك مةكوف  ،وميك مؤةدة وعولمل أ كط ،وال ينبتي لالعتماد عليت ل ركل مةكص .ويعت لرشرارة ىقت أن لةا لقمةلومات لقولردة في هذه لقوثيل ر ركل الألهدلفا أو
القبيانات لقمة ر تلبلي ا ويمكن رحديدها من ال لسررتخدلم مصررطلحات رطلةي مثل ارلماا ،اسرروفا ،ايلتمسا ،اينبتيا ،ايتوقألا ،اي ررككا ،ايلدرا ،اينوبا ،ايولصررلا أو
ايةتلدا أو ما هو منةي منيا أو ميكها من لقمصررطلحات لقم ررالي  .وةذقك لألحدلث لقةةلي أو لقنتائج أو لألدلم لقةةلي ق رركة لقللة قد رختلن نوهكيا عن رلك لقتي رةكةرريا مثل
هذه لألهدلف أو لقبيانات لقمةتلبلي  .ويحتوب أدلم شكة لقللة علت لةا لقمخاصك ولق كوك.

لالستعالم والتواصل
ا /غادة حمودة
رئيس قطاع االستدامة والتسويق
شركة القلعة ()Qalaa Holdings
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