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Qalaa’s consolidated revenues grew 37% y-o-y to EGP 10.2 billion and 

recurring EBITDA increased by 105% y-o-y to EGP 750.0 million in 

2Q21; strong performance driven by growth and efficiency strategies 

and reflect improving refining margins on ERC’s results; excluding 

ERC the Group delivered top line growth of 21% y-o-y to EGP 4.2 

billion and recurring EBITDA increased by 26% y-o-y to EGP 454.2 

million in 2Q21, supported by positive performance across Qalaa’s 

subsidiaries  

Key Operational Highlights 

 

• TAQA Arabia benefitted from improved market conditions with growing power distribution 

volumes and increased household natural gas conversion in 2Q21, and increased its number of 

CNG filling stations to 23 during the period, which drive a near three-fold year-on-year increase 

in natural gas volumes sold for vehicles to 31.6 MCM in 1H21; 

• National Printing capitalized on easing port restrictions with a marked improvement in exports 

volumes, and is reaping the rewards of its new state-of-the-art facility; 

• Dina Farms continues to benefit from its facility enhancement initiatives; 

• A key focus area over the next three years will be growing group-wide exports, leveraging the 

advantage offered to local manufacturers due to the rise in global logistics costs and working to 

counterbalance the concurrent increase in the price of raw material imports; 

• Qalaa continues to make incremental investments in its portfolio companies;  

• TAQA Arabia’s newly launched subsidiary, TAQA Water, is expected to deliver tremendous 

value going forward as the Group expands its presence across the water treatment solutions 

space; 

• Debt restructuring at Qalaa Holdings and ERC remains a top 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 quarter ended 30 June 2021. 

Qalaa recorded a 37% y-o-y increase in consolidated revenues to EGP 10.2 billion in 2Q21, while 

consolidated revenues excluding contributions from the Egyptian Refining Company (ERC) were up 

21% y-o-y to EGP 4.2 billion. At its bottom-line, Qalaa booked a net loss of EGP 401.5 million in 

2Q21 compared to a net loss of EGP 712.1 million in 2Q20. 

 

Excluding ERC, revenue growth during the period was primarily driven by TAQA Arabia, which 

recorded a 27% y-o-y increase in revenues to EGP 2.2 billion in 2Q21. TAQA Arabia’s performance 

was supported by improved market conditions driving volume growth at TAQA Gas and TAQA 

Power. Meanwhile, Qalaa’s top line growth was further supported by a 35% y-o-y revenue increase at 

National Printing in 2Q21 as it reaped the rewards of its new state-of-the-art facility at its El Baddar 

subsidiary. Additionally, improving export sales and an optimized pricing strategy at Uniboard 

reflected positively on National Printing’s results during the period. 
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“I am very pleased with Qalaa’s top line performance over the period, which showcases our ability to 

deploy effective growth and efficiency strategies even during the most testing times,” said Qalaa 

Holdings’ Chairman and Founder Ahmed Heikal. “Despite the lingering impact of COVID-19 

across our markets, our platforms were able to capitalize on slowly improving market conditions and 

a gradually easing trade environment, with our consolidated top line delivering a 37% year-on-year 

increase in 2Q21. Our results came despite an operational stoppage at ERC and were driven by solid 

performances across our platform companies as well as successfully delivering on multiple operational 

initiatives during the period. 

 

“At TAQA Arabia, with improved market conditions we captured the growing demand for our services 

and booked increased household natural gas conversions, delivered higher power distribution volumes 

and quickly began capitalizing on TAQA Power’s newly inaugurated Sixth of October industrial zone 

substation. Moreover, we continued our expansion efforts across the compressed natural gas space and 

more than doubled our CNG stations to 23 in 1H21, with a plan to reach 42 stations by year-end. We 

are also ideally positioned to continue growing our household gas conversion business. Meanwhile, 

we are confident that our newly launched subsidiary, TAQA Water, will deliver tremendous value 

going forward as we look to expand the Group’s presence across the water treatment solutions space. 

 

“At National Printing and ASCOM, an improving international trade environment and easing port 

restrictions saw both companies deliver higher exports volumes during the period. Overall, the Group 

booked export proceeds of c. USD 22.7 million in 2Q21, while local foreign currency revenue recorded 

c. USD 392.5 million*. At Dina Farms, our comprehensive facility enhancement initiatives coupled 

with the successful launch of our new juice product line reflected positively on our performance in 

2Q21. Furthermore, we capitalized on favorable cement prices in Sudan and delivered solid results at 

Al Takamol Cement, which supported ASEC Holding’s performance during the period. 

 

“It is important to note that the true value of Qalaa’s performing assets is masked due to the adoption 

of international accounting standards, which account for assets at their historical cost and adjust for 

impairments, while not taking into consideration any revaluation adjustments,” added Heikal. 

 

“At ERC, despite a 22-day stoppage due to a scheduled maintenance in 2Q21, the refinery’s revenues 

increased by 52% year-on-year on the back of recovering market conditions. Moreover, I would like 

to note that ERC’s gross refining margin has gradually improved during the period but is currently 

hovering at around half of its pre-COVID-19 levels. We are hopeful to see further improvements at 

the refinery’s margins once market conditions stabilize,” said Heikal. 

 

It is worthy to note that ERC returned to full operational capacity in 2Q21 and recorded an EBITDA 

of EGP 295.8 million in 2Q21 compared to EGP 6.1 million in 2Q20 due to improving refining 

margins. While ERC’s margins are significantly improving, they remain at c.50% of their pre-COVID-

19 levels. ERC’s technical management (O&M) is contracted to the Egyptian Projects Operations and 

Maintenance company (EPROM), a wholly owned subsidiary of the Egyptian General Petroleum 

Corporation (EGPC).  
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Excluding ERC, Qalaa would record a recurring EBITDA increase of 26% y-o-y to EGP 454.2 million 

in 2Q21 on the back of solid EBITDA performances at TAQA Arabia, Dina Farms, ASCOM, and 

ASEC Holding.  

 

“Qalaa’s recurring EBITDA growth excluding ERC comes despite significant increases in global 

freight costs and an unfavourable commodity cycle,” said Hisham El-Khazindar, Qalaa Holdings’ 

Co-Founder and Managing Director. “Improving profitability amidst these global challenges is 

testament to the strength of our operational efficiency, pricing, and cost reduction strategies, as well 

as our restructuring efforts across our platform companies. Qalaa’s EBITDA performance continues 

to be supported by strong contributions from TAQA Arabia, particularly by its power division 

following the commissioning of the new Six of October industrial substation. EBITDA performance 

was also supported by the successful restructuring at ASEC Holding, which recorded a 58% year-on-

year increase in EBITDA to EGP 92.8 million in 2Q21. Finally, growing export and local volumes at 

National Printing and ASCOM also supported profitability for the period.” 

 

“On the debt restructuring front, we continue to make progress toward inking new agreements at the 

Qalaa Holding level and at ERC, which remain a top priority for us. In parallel, Qalaa will continue to 

make incremental investments in our portfolio companies with an eye to further unlock value across 

our extensive and diverse operations.” 

 

“Finally, management remains committed to upholding Qalaa’s comprehensive health and safety 

measures to protect our c. 17,500 employees who are the key success driver, and we are hopeful that 

as market conditions continue to improve, and barring further material impacts from the pandemic, we 

anticipate being able to close out throughout the course of the year on a positive note,” concluded El-

Khazindar. 

 

 

Qalaa Holdings’ full business review for 2Q 2021 and the financial statements on which it is based are 

now available for download on ir.qalaaholdings.com. 

 
—Ends— 
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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.

For more information, please contact 

Ms. Ghada Hammouda 

Chief Sustainability and Marketing 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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من  خالل الربع الثاني    مليار جنيه  10.2لتبلغ    %37قلعة بمعدل سنوي  ل ل  المجمعة  يراداتاإلنمو  

رباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك وارتفاع ال  2021عام  

جنيه    750.0إلى  %  105سنوية    ةبنسب  الفترة  خالل  مليون  التي  مردود   بفضل نفس  المبادرات 

إدارة واال   القلعة  نفذتها  النمو  التشغيليةلتحقيق  بالكفاءة  اإليجابي    لىإباإلضافة    رتقاء  المردود 

وفي حالة استبعاد نتائج الشركة  ؛  لتحسن هامش ربح التكرير على أداء الشركة المصرية للتكرير

مليار جنيه تقريبًا   4.2% إلى  21بمعدل سنوي    لقلعةالمجمعة ل  يراداتاإلترتفع    ،المصرية للتكرير

كما ترتفع الرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد    2021خالل الربع الثاني من عام  

لتسجل  26واإلهالك واالستهالك بمعدل سنوي   الفترة بفضل    %454.2  مليون جنيه خالل نفس 

 الداء القوي لمختلف الشركات التابعة

 

 

 
 المستجدات التشغيلية أبرز 

المنشآت   • الكهرباء وارتفاع عدد  السوق وتشهد نمو حجم أنشطة توزيع  التي يشهدها  التعافي  طاقة عربية تجني ثمار حالة 

، فضالً عن ارتفاع عدد محطات تموين الغاز 2021السكنية التي قامت بربطها بشبكة الغاز الطبيعي خالل الربع الثاني من عام 

  3نحو  بحجم أنشطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي  نمو    محطة خالل نفس الفترة، مما أثمر عن  23المضغوط إلى  الطبيعي  

 ؛ 2021مليون متر مكعب خالل النصف الول من عام  31.6ليسجل  اضعاف

رازية بالموانئ، نمو حجم أنشطة التصدير بالشركة الوطنية للطباعة بشكل ملحوظ بفضل استفادتها من تخفيف القيود االحت •

 ؛ والشركة تواصل جني ثمار تشغيل المصنع المتطور الجديد بشركتها التابعة البدار

 ؛بمزارع دينا يتم اجراؤهاالتي   التشغيلية لتحسيناتلاستمرار المردود اإليجابي   •

بالتوازي مع تعزيز أنشطة التصنيع المحلية  ستركز القلعة جهودها على تنمية أنشطة التصدير خالل السنوات الثالثة المقبلة،   •

 ؛لتوفير بدائل لالستيراد والحد من أثر ارتفاع أسعار الواردات نتيجة زيادة تكاليف الشحن العالمية

 ؛ستثمارات بجميع شركاتها التابعةتعتزم شركة القلعة مواصلة ضخ اال •

قدرته على تعظيم القيمة  و،  بشركة طاقة عربية مؤخًرا  المياه الجديدقطاع  إلطالق    المتوقع  تتفاءل اإلدارة بالمردود اإليجابي •

 ؛ مستقبالً وترسيخ مكانة الشركة في مجال تطبيقات معالجة المياه

   ؛ خالل الفترة المقبلةاإلدارة ولويات أعلى رأس ال تزال القلعة والمصرية للتكرير  تيشركعلى مستوى ديون العادة هيكلة إ •

وتطوير   • العمالمراجعة  واستمرارية  والسالمة  الصحة  )كوفيد    إجراءات  فيروس  انتشار  مخاطر  من  وتجاوز 19  –للحد   )

 ؛ التحديات المتعلقة به خالل الفترة المقبلة دون اللجوء إلى تقليص العمالة

 

 

عن لقنتائج  –وهي شكة  رلئدة في لستثمارلت لقطاق  ولقبني  لألساسي   – (CCAP.CA ود لقبورص  لقمصكي )ة أعلنت شركة  لقللة 

مليرار ننيرت رلكيبرخا  ال لقكل    10.2، حير  للترت لريكلدلت لقمعمةر   2021يونيو    30لقمراقير  لقمعمةر  عن لقةتكة لقمراقير  لقمنتيير  في  

شركة  لقمصركي  قلتيكيك، ركرة  ريكلدلت لقللة  لمةدل  %. وفي حاق  لسرتبةاد نتائج لق37، وهو نمو سرنو  لنبرب  2021لقثاني من عام 

مليون ننيت  401.5. وقد ريبدت لقللة  صافي  بائك لليم  2021مليار ننيت رلكيبخا  ال لقكل  لقثاني من عام  4.2% رقى 21سنو  

 لقةام لقبالق.مليون ننيت  ال نةس لقةتكة من  712.1ملالل صافي  بائك لليم   2021 ال لقكل  لقثاني من عام 

% قتبلغ  27ع ريكلدلت شركة  ااق  عكلي  لنبرب  سرنوي  الررةويكن  نمو لريكلدلت، لةد لسرتبةاد نتائج لقشركة  لقمصركي  قلتيكيك، رقى 

لةضررررل نمو حعش أنشررررطر  رو ي  لقترا  لقطبيةي ولقييكلرال  ال نةس لقةتكة في   2021مليرار ننيرت  ال لقكل  لقثراني من عرام   2.2
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%، لةضل  35ع ريكلدلت لقشكة  لقواني  قلطباع  لمةدل سنو  الررةساهش في ذقك لقنمو  ةما  .  لقتةافي لقتي يشريدها لقبو ضرول حاق  

لقمكدود لريعالي قتشرررتيل لقمصرررن  لقمتطور لقعديد لشررركةتيا لقتالة  لقبدلر. ولارضررراف  رقى ذقك، لررةةت ريكلدلت شررركة  لقواني   

ةام لقعار  لةضرل رسبرن مبيةات أنشرط  لقتصرديك ونعاا سرياسر  لقتبرةيك لقتي رتبناها شركةتيا لقتالة   قلطباع   ال لقكل  لقثاني من لق

 يونيبورد.

لاألدلل لقماقي ولقتشرتيلي  ال  عن لعتزل ه  ، الدكتور أحمد هيكل مؤسسس ورئيس مجلس إدارة شسركة القلعةعرب أوفي هذل لقبريا  

ى سرررام  لقك ي  ولقلدرة على صرررياف  ورنةيذ لسرررتكلريعيات فةعاق  قلدف  لةعل  لقنمو  شررريادة عل لاعتباره 2021لقكل  لقثاني من عام 

( 19 –. فلد نعست لالسرررتثمارلت لقتالة  في رعاو  ردلعيات أ م  )ةوفيد لقتسدياتعبرررك أحتى  ال  ورسبرررين لقيةالة لقتشرررتيلي   

لاألسررول  لقتي رةمل ليا لقشرركة  وأحك ت أقصررى لسررتةادة من لولدر لقتةافي لقتي رشرريدها لألسررول  لاقتزلمن م  لقتيةي  لقتدريعي  

%  ال لقكل  لقثاني من 37عمة  لمةدل سرنو  قلليود لقمةكوضر  على حكة  لألنشرط  لقتعاري ، وينةيس ذقك في نمو لريكلدلت لقم

 ال فتكة لقتلكيك، حي  يأري قتنةيذ أعمال لقصريان  لقملكرة  قدى لقشركة  لقمصركي  قلتيكيك  لقنشراا لرنتاني روق فش  ر 2021عام 

الة لقتشررتيلي  على مبررتوى  قمبادرلت لقتي نةذريا لردلرة قاررلال لاقيةلذقك في ضررول لألدلل لقلو  قميتل  لقشرركةات لقتالة  وةذقك  

  نمي  لستثمارلت لقللة .

عدد لقمنشآت لقبيني  لقتي  زيادة ااق  عكلي  لستةادت من رسبن لألوضاع لقبوقي  ورزليد لقطلب على  دماريا لورال  هييل أن شكة   

  مسط   ورشررتيل  راا ةادة من رش رلطيا لشرربي  لقتا  لقطبيةي وةذقك لقتوسرر  في أنشررط  رو ي  لقطاق  لقييكلائي  فضرراخ عن لالسررت

  سرو    في. وعاوة على ذقك، ولصرلت لقشركة  روسرةاريا أةتولك من  لقبراد  لمدين   لقصرناعي  لقمنطل   فيلقعديدة    لقةكعي  مسوالتلق

 عام من  لألول نصر لق   ال مسط  23 رقى  لقمضرتوا  لقطبيةي لقتا  رموين مسطات  عدد حي  ضراعةت   لقمضرتوا،  لقطبيةي لقتا 

 رلطم  مولصرررل  ريادريا في  لقعار ، لقةام  لنياي  مسط  42لةدد مسطات رموين لقتا  لقطبيةي رقى    لقوصرررول وربرررتيد ، 2021

للقشرركة    شرريدت وقد .  لقطبيةي لقتا   لشرربي   لقبرريني  لقمنشررآت ولقذ  رثق لردلرة في قدررت على    ،قطاع لقمياه لقعديد راا    مؤ كخ

 مةاقع  لقمياه.  رةظيش لقمكدود لالستثمار  مبتلباخ وركسيخ ميان  لقشكة  في رطبيلات

، لةضرل نعاا 2021 ال لقنصر  لألول من عام    حعش أنشرط  لقتصرديك لشركةتي لقواني  قلطباع  وأسريوم  عالررةرقى هييل شرار  وأ

حاق  لقتةافي لأسرول  لقتصرديك م  ريةي  لقليود لالحتكل ي  على أنشرط  لقمولنو. وعلى هذه لقيلةي ، للتت  لالسرتةادة منةل منيما في  

مبيةات لقمن   لقمعموع لدلت  ، فيما للتت ريك2021مليون دوالر  ال لقكل  لقثاني من عام   22.7ريكلدلت لقللة  من أنشرط  لقتصديك  

 ال نةس لقةتكة. وفي سريا  متصرل، حللت مزلرع دينا أدللخ قويخا لةضرل   *مليون دوالر 392.5لاقةمات لألننبي  في لقبرو  لقمسلي  

ا لاقنتائج لقلوي  لقتي   رسبررنلقتسبررينات لقتي ابلتيا لردلرة ورشررتيل  ط رنتاع لقةصررائك، لينما   أدلل معموع  أسرريك لقلالضرر  مدعومخ

 نةس لقةتكة. سعليا مصن  أسمنت لقتيامل نتيع  لررةاع أسةار لي  لألسمنت في لقبودلن  ال

ل قتبني مةاييك لقمساسررب  لقدوقي  لقتي  أوضرره هييل أن  و لقليم  لقسليلي  ألصررول شرركة  لقللة  ال رنةيس لدق  على لقلولئش لقماقي  نظكخ

 لررةاع قيمتيا. يةيسق ثش رستبب أثك رياقي  لالضمسال فلط دون رعادة رلييش لألصول لقتارييي ربعل لألصول لليمتيا 

فش روق  لقنشرراا  ، ر  2021%  ال لقكل  لقثاني من عام  52هييل رقى نمو ريكلدلت لقشرركة  لقمصرركي  قلتيكيك لمةدل سررنو   وقةت 

ا رنكلل أعمال لقصريان  لقميطط   ال لقكل  لقثاني من لقةام، وهو ما يةيس رسبرن أوضراع لقبرو  من ناحي    22لرنتاني قمدة   يومخ

(، ولاقتاقي رتوق  لردلرة  19 –اليزلل يمثل نصر  مبرتويارت قبل أ م  )ةوفيد ، ولقذ   لقتيكيك  لقكله من لنشرط وةذقك رسبرن هام  

 أوضاع لقبو . رسبنلستمكلر هذل لقتسبن ورةظيش هام  لقكله لاقتزلمن م  

 

رشررتيلي  قبل أرلاحا   لقشرركة وحللت   لقةام لقعار ،لقشرركة  لقمصرركي  قلتيكيك لقةمل ليامل ااقتيا  ال لقكل  لقثاني من  لسررتأنةت

مليون   6.1صرةودخل من  2021مليون ننيت  ال لقكل  لقثاني من عام   295.8لليم    صرش لقضركلئب ولقةولئد ولرهاو ولالسرتياو  
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فيك لنت ال يزلل يتكلوا حول نصرر    ،قتيكيكللقتسبررن لقملسول قيام  أرلاا    في ضررولننيت  ال نةس لقةتكة من لقةام لقبررالق،  

. نديك لاقذةك أن نمي  أعمال لردلرة لقةني  قلشركة  لقمصركي  قلتيكيك رتش لولسرط  لقشركة  لقمصركي   (19-مبرتويارت قبل ل م  )ةوفيد 

 قتشتيل وصيان  لقمشكوعات )رلكوم(، وهي مملوة  لاقيامل قلييئ  لقمصكي  لقةام  قلبتكول.

ج لقشررركة  لقمصررركي  قلتيكيك، ركرة  لألرلاا لقتشرررتيلي  لقمتيكرة قبل  صرررش لقضررركلئب ولقةولئد ولرهاو  في حاق  لسرررتبةاد نتائو

، مدعوم خ لنمو لألرلاا لقتشرررتيلي   2021مليون ننيت  ال لقكل  لقثاني من عام  454.2% قتبرررعل 26ولالسرررتياو لمةدل سرررنو  

   أسيك لقلالض .ومعموع أسيوم وشكة  لشكة  ااق  عكلي  وشكة  مزلرع دينا

نمو لألرلاا لقتشررتيلي   لقللة  شرريدت  ، أن  هشسسام الخازندار الشسسريم المؤسسسس والعضسسو المنتدب لشسسركة القلعةومن نانبت أوضرره  

لقمبادرلت لقةةاق  لقتي  لةضررل   اسررتثنال لقشرركة  لقمصرركي  قلتيكيك(ل) لقمتيكرة قبل  صررش لقضرركلئب ولقةولئد ولرهاو ولالسررتياو

لردلرة قتةزيز لقيةالة لقتشرتيلي  لعمي  لالسرتثمارلت لقتالة  ومكلنة  أسرةار لقبي  ولقتكةيز على ردلليك  ةل لقمصركوفات، لريذريا 

مما أثمك عن رلليص لألثك لقبرلبي قزيادة رياقي  لقشرسن لقةاقمي  وربااؤ دورة   ؛وةذقك لقعيود لقسثيث  رعادة هييل  لقشركةات لقتالة 

لسرتمكلر لقمبراهم  لقلوي  قشركة  ااق  عكلي ، وال سريما قطاع لقييكلال لةد رشرتيل مسط   يأري ذقك في ضرول   ةمالقبرل  لألسراسري .  

لألرلاا لقتشتيلي  قبل  صش لقضكلئب ولقةولئد   نمولارضاف  رقى    ك،لقمسوالت لقةكعي  في لقمنطل  لقصناعي  لمدين  لقباد  من أةتول

، 2021مليون ننيت  ال لقكل  لقثاني من عام  92.8% قتبررعل 58لمةدل سررنو  ولرهاو ولالسررتياو لمعموع  أسرريك لقلالضرر  

يةات لقتصررديك  لةضررل رنكلللت رعادة لقيييل  لقنانس  لقتي ابلتيا لردلرة. ةما شرريدت شرركةتي لقواني  قلطباع  وأسرريوم لررةاع مب

 ولقمبيةات لقمسلي ، مما ساهش لشيل ملسول في دعش رلسي  لقللة   ال نةس لقةتكة.  

ولقمصرررركير    لقللةر تي  شرررركةعلى مبررررتوى    ديونلقرعرادة هييلر   ر  وأةرد لقيرا نردلر على ريثي  لردلرة نيودهرا رلكلم لرةراقيرات نرديردة

كةاريا لقتالة  سرةيخا قتةظيش لالسرتةادة من لقتنوع لقةكيد ولقنطا  لقولسر   قلتيكيك، على أن رولصرل لقللة  ضرخ لالسرتثمارلت لعمي  شر

 ألنشطتيا على لقباح  لرقليمي . 

ا،   17.5ولرنكلللت لقصرارم  قلسةال على صرس  وسرام  ما يلكن من لردلرة لمولصرل  رطبيق لقتدلليك    لقتزلملقيا ندلر   ندد و تامخ

، وهش رأ  لقمال لقسليلي قلشركة  ولقدلف  لقكئيبري قنعاحاريا في نمي  لألسرول  لقتي رةمل أق  مول  لقذين يتأق  منيش فكيق لقةمل

سبار  ليا لقللة . ةما رتطل  لردلرة رقى ل تتام لقةام لقعار  لنتائج ريعالي  لاقتزلمن م  لستمكلر حاق  لقتةافي لقتي رشيدها لألسول  ولن

 (.19 –لألثك لقبلبي أل م  )ةوفيد 

 

 يمكن تحميل القوائم المالية لشركة القلعة ومتابعة أداء الشركة والنتائج المالية المجمعة، باإلضافة إلى اإليضاحات المتممة وتحليالت 
 . ir.qalaaholdings.comعبر زيارة الموقع اإللكتروني  2021يونيو  30اإلدارة لحداث ونتائج الفترة المالية المنتهية في 

 

 —نياي  لقبيان—  
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ذكية يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصسسادرة عن شسسركة القلعة من خالل أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلم الهواتف ال
 qalaaholdings.com/newsroomعبر زيارة هذا الرابط: 

 

( هي شركة  رلئدة في لسرتثمارلت لقطاق  ولقبني  لألسراسري  لمصرك وأفكيليا، حي  ركةز على CCAP.CA)ةود لقبورصر  لقمصركي   شسركة القلعة
قطاعات لسررتكلريعي   رقام  لقمشرركوعات لقمبررئوق  ذلت لقمكدود لريعالي لقمبررتدلم على لالقتصررادلت ولقمعتمةات لقمسيط  لأعماقيا، وذقك في 

لقطرراقرر ، ولألسررررمنررت، ولألفررذيرر ، ولقنلررل   لقموق  ولقطبرراعرر  ولقتتلي   ، ولقتةرردينيرراتولقلونيبررررترتضررررمن  لقمةلومررات على  لقمزيررد من   .
  qalaaholdings.comلرقييتكوني: 

 
 )إبراء الذمة( المستقبليةالبيانات 

قةرات لقسراقير ، ولقتلرديكلت و رلل ومةتلردلت شرررركةر  لقللةر . وقرد ينطو  هرذل لقبيران على ميرااك لقبيرانرات لقولردة في هرذه لقوثيلر ، ولقتي ال رةرد حلرائق ررارييير ، رش لنرائيرا على لقتو

ذه لقوثيل  رشريل الألهدل ا أو مةكوف  وفيك مةكوف ، وفيك مؤةدة وعولمل أ كى، وال ينبتي لالعتماد عليت لشريل مةكا. ويعب لرشرارة رقى أن لةل لقمةلومات لقولردة في ه

ا أو ي ا ويمين رسديدها من  ال لسررتيدلم مصررطلسات رطلةي  مثل ارلماا، اسررو ا، ايلتمسا، اينبتيا، ايتوق ا، ايشرركعا، ايلدرا، اينو ا، ايولصررلالقبيانات لقمبررتلبل

يتل  نوهكيا عن رلك لقتي رةيبرريا مثل رايةتلدا أو ما هو منةي منيا أو فيكها من لقمصررطلسات لقمشررالي . وةذقك لألحدلف لقةةلي  أو لقنتائج أو لألدلل لقةةلي قشرركة  لقللة  قد  

  .هذه لألهدل  أو لقبيانات لقمبتلبلي . ويستو  أدلل شكة  لقللة  على لةل لقميااك ولقشيوو
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