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Qalaa Holdings reports a strong 27% year-on-year growth in 

consolidated revenues to EGP 45.8 billion in FY2021 and a 178% year-

on-year increase in recurring EBITDA to EGP 4.1 billion; top-line 

growth and strengthened profitability driven by successful operational 

strategies across all subsidiaries along with a global rally in commodity 

prices and improved refining margins at ERC; excluding ERC the 

Group records an equally strong 20% y-o-y growth in consolidated 

revenues to EGP 17.3 billion and a 13% increase in recurring EBITDA 

to EGP 1.8 billion in FY21  

Key Operational Highlights 

 

• ERC was a key driver behind consolidated revenue growth, contributing c.62% to Qalaa’s total 

revenues of EGP 45,826.1 million in FY21; 

• TAQA Arabia’s growing revenues were driven by CNG station expansions at TAQA Gas as 

well as increasing distribution and generation volumes at TAQA Power in FY21; 

• National Printing saw improved export volumes and capitalized on higher prices at Uniboard. 

El Baddar state-of-the-art facility delivered substantial volume growth despite not operating at 

full capacity yet;  

• ASEC Holding’s solid top line results reflect strong performance in the production segment, 

which account for 74% of the company’s revenue. Al-Takamol delivered higher production 

volumes despite a challenging operating environment in Sudan and Zahana Cement increased 

its total clinker output; 

• Dina Farms Holdings delivered a strong performance on the back of enhanced operations at 

Dina Farms and improved post-Covid-19 market conditions. ICDP’s volumes also increased 

due to the new direct distribution strategy; 

• A key focus over the next period will be to grow Group-wide exports to benefit from the 

commodity cycle and leverage the advantage available to local manufacturers as global logistic 

costs, especially from China, continue to rise; 

• Qalaa Holdings will continue to push forward its growth strategies across all platforms, with a 

focus on making incremental investments in its existing companies whilst remaining vigilant 

regarding potential acquisition opportunities; 

• The Group’s export proceeds recorded c.USD 94.9 million in FY21, while local foreign 

currency revenue recorded c. USD 1,866.5 million for the year; 

• Debt restructuring at Qalaa Holdings is nearing an agreed term sheet. In addition, debt 

restructuring at ERC remains a top priority; 

• Despite ongoing challenges, management is confident in the fundamentals of the Egyptian 

economy and its ability to capitalize on shifting global macroeconomic dynamics.  

• Management remains optimistic and confident with regards to the solid foundation of its 

companies; 

• Net income reported a loss as a result of aggressive provisions and impairments policies; 
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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 year ended 31 December 2021. 

The Group recorded a 27% y-o-y increase in revenues to EGP 45.8 billion in FY21, demonstrating 

Qalaa’s resilience and robust growth strategies across its subsidiaries. Furthermore, improved refining 

margins at ERC along with a turnaround in market conditions and global surge in commodity prices, 

benefitted the Group’s consolidated performance during the year. At Qalaa’s bottom-line, the Group 

booked a net loss of EGP 2.3 billion in FY21 compared to a net loss of EGP 2.6 billion last year. 

 

Excluding ERC, Qalaa’s revenues grew by 20% y-o-y to EGP 17.3 billion in FY21, primarily driven 

by improved performances at TAQA Arabia and National Printing. TAQA Arabia’s revenue grew 

15% y-o-y during the year to EGP 9.1 billion, reflecting improved market conditions. The year saw 

higher power distribution volumes by TAQA Power, CNG station expansions at TAQA Gas as well 

as increased fuel and lubes revenues at TAQA Marketing.  

 

National Printing delivered a 46% y-o-y top line increase in FY21 as it reaped the rewards of its new 

El Baddar state-of-the-art facility. Additionally, improved export volumes and an optimized pricing 

strategy at Uniboard reflected positively on National Printing’s results during the year.  

 

Meanwhile, Dina Farms’ revenues reached EGP 835.0 million in FY21, up 17% y-o-y, as facility 

enhancement projects continued to yield improved operations across its segments. Finally, ASCOM 

delivered 14% y-o-y top-line growth in FY21 supported by rising prices and increased export volumes 

at ACCM. 

 

“I am exceptionally proud of Qalaa’s top line performance during the year, which demonstrates the 

Group’s resilience and agility in responding to shifting macroeconomic dynamics, said Qalaa 

Holdings’ Chairman and Founder Ahmed Heikal. “The Group delivered an impressive 27% year-

on-year top line growth amidst an uncertain operating environment, thanks to our robust investment 

and growth strategies coupled with operational efficiency tactics that yielded positive results across 

Qalaa’s businesses.” 

 

“Almost halfway into the new year, our portfolio companies are better equipped to face and adapt to 

the seismic shifts in the global economy and a rapidly changing operating environment. The world 

today is at a crossroad as the tide shifts from an era of globalization to a new trend of increasing 

protectionism and a political warming toward deglobalization. Heading into this new phase, we are 

witnessing substantial global inflationary pressures and we expect this trend to persist for multiple 

quarters. Consequently, central banks around the world are quickly tapering quantitative easing and 

passing through interest rate hikes following several years of record low interest rates. This has put 

pressure on currencies and debt levels in emerging markets. Nonetheless, I am confident in Qalaa’s 

ability to navigate these waters especially as inflationary pressures shift pricing power to producers 

across all sectors, and as local manufacturing gains more support. Additionally, our platforms with a 

high percentage of local inputs and resources or high volumes of export sales will benefit from a strong 

competitive advantage in this environment,” said Heikal. 

 

“In the coming year, we will continue to push forward our growth strategies across our platforms, with 

a focus on making incremental investments in our existing companies whilst remaining vigilant 

regarding potential acquisition opportunities. An area of particular interest will be to expand TAQA 



 
 
 
 
 
 
 

QALAAHOLDINGS.COM 

 

 

News Release  

CAIRO, EGYPT:  29 April 2022 

 

3 

Arabia’s renewable energy business. As the world diligently tackles climate change, the transition to 

renewable energy will not be immediate and will entail a lengthy period of improving existing fossil 

fuel efficiencies, increasingly shifting to natural gas, before ultimately relying more heavily on solar 

and renewable energy sources; all phases that TAQA is ideally positioned to capitalize on.” 

 

“Furthermore, we expect the next period to continue to be dominated by resource constraints and 

supply chain shortages exacerbated by geopolitics. On that front, I reiterate Qalaa’s ability to 

successfully navigate these pressures, particularly at a time when the broader Egyptian economy is on 

the right path toward local expansion in its production, agriculture and services sectors. The next phase 

in Egypt will be punctuated by very strong encouragement from the government for the private sector, 

and we stand ready to capitalize on that support and play our role as a leading homegrown 

infrastructure and industrial investor.” 

 

“In addition, I would like to note that the improved yield and refining margins at ERC have continued 

in 1Q22 and well into 2Q22.” 

 

“Finally, I wish to highlight that in preparing our Group’s consolidated financial statements and in 

adherence to our auditors’ view, we have booked increasing provisions and impairments during the 

year. However, management believes that said provisions and impairments do not reflect the 

anticipated future performance of these companies. I would also like to reiterate 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,” Heikal added. 

 

Qalaa’s recurring EBTIDA increased 178% to EGP 4.1 billion in FY21 compared to EGP 1.5 billion 

in FY20 on the back of improved refining margins and zero shutdown days reflecting positively on 

ERC’s performance during the year. Excluding ERC, Qalaa recorded a recurring EBITDA increase of 

13% y-o-y to EGP 1.8 billion in FY21, driven by improved profitability across the majority of the 

Group’s subsidiaries. 

 

“Qalaa’s different platforms leveraged prevalent macroeconomic trends along with management’s 

prudent strategies to deliver stellar performances during the year,” said Hisham El-Khazindar, Qalaa 

Holdings’ Co-Founder and Managing Director. “At TAQA Arabia, we continued to capitalize on 

increasing demand for cleaner energy with growing CNG expansions and a strengthening position in 

the solar and renewable market. Meanwhile at Dina Farms, a beacon of local agriculture and food 

production, we are reaping the benefits from extensive facility enhancements and demonstrating the 

potential of Egypt’s local agricultural and food processing sectors. Finally, at our export-driven 

platforms, including ASCOM and National Printing, we continued to leverage our local cost advantage 

and grow export volumes, once again demonstrating the merits of developing world-class local 

production capabilities.”  

 

“In terms of profitability, Qalaa’s recurring EBITDA excluding ERC recorded a 13% y-o-y increase 

to 1,840.8 million in FY21, driven by improved operational efficiency, better pricing, cost-cutting 

strategies and restructuring efforts across our platform companies. Most notably, Qalaa’s EBITDA 

performance was primarily driven by contributions from TAQA Arabia as it benefitted from CNG 

expansions and new industrial connections at TAQA Gas, in addition to an increase in household and 
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industrial clients at TAQA Power. EBITDA performance was also supported by solid results at 

ASCOM on the back of higher export volumes and an increase in the average price per ton. Finally, 

despite increasing raw material prices at National Printing’s El Baddar, EBITDA performance 

significantly improved as we reaped the rewards of its new state-of-art facility,” El-Khazindar added. 

 

“Meanwhile, ERC recorded a strong year driven by a recovery in refined petroleum product prices and 

an increasing gross refining margin, which supported the company’s profitability and contributed 

c.EGP 2.3 billion to consolidated EBITDA in FY21, up from a loss of EGP 141.4 million in FY20. It 

is important to note that ERC has never defaulted on any interest payment, and in 2021 the company 

successfully paid USD 50.1 million and USD 99.3 million in total principal and interest payments, 

respectively. I also note that ERC’s debt restructuring, along with that of Qalaa Holdings, remain a 

priority.”  

 

“Our performance in 2021 is a true testament to the strength of Qalaa Holdings and its ability to 

develop into a stronger and leaner organization in the face of an operating environment filled with 

uncertainty. Looking ahead, we will continue to adapt and grow our portfolio to deliver stronger results 

across our diverse operations and markets.” concluded El-Khazindar. 

 

Qalaa Holdings’ full business review for FY 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.

.  

 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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  ارتفاعو   2021خالل عام    مليار جنيه  45.8لتبلغ  ٪  27قلعة بمعدل سنوي  ل ل  المجمعة  يراداتاإلنمو  

  ٪178بنسبة سنوية  رباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  األ

استراتيجيات النمو التي تتبناها الشركات  نجاح   بفضل نفس الفترة  خالل  جنيه    ارملي   4.1  لتسجل 

عالميًاو التابعة   السلع  أسعار  بمشروع  باإلضافة  ،  ارتفاع  التكرير  ربح  هامش  المصرية  تحسن 

بمعدل    لقلعةالمجمعة ل  يراداتاإلترتفع    ،وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير ؛  للتكرير

كما ترتفع األرباح التشغيلية المتكررة قبل   2021مليار جنيه خالل عام    17.3إلى  ٪  20سنوي  

جنيه خالل   مليار  1.8لتسجل  ٪  13خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنوي  

 نفس الفترة  

 
 أبرز المستجدات التشغيلية

في إجمالي    ٪62بحوالي  مثلت الشرررركة المصررررية للتكرير أحد المحركات الرئيسرررية لنمو اإليرادات المجمعة، حي  سررراهمت   •
 ؛2021مليار جنيه خالل عام   45.8إيرادات القلعة التي بلغت 

، فضراًل عن نمو  2021نمو إيرادات شرركة ااقة عربية بفضرل ارتفاع عدد محتات تموين الغاز التبيعي المضرغوا خالل عام  •
 ؛حجم أنشتة توزيع وتوليد الكهرباء خالل نفس الفترة

زيادة أسرعار البيع بشرركة يونيبورد التابعة للشرركة الوانية للتباعة، وارتفاع حجم مبيعات شرركة  نمو حجم مبيعات التصردير و •
 ؛البدار للعبوات بشكل ملحوظ بعد تشغيل مصنعها المتتور الجديد

في إجمالي إيرادات    ٪74نمو إيرادات مجموعة أسري  القابضرة بفضرل األداء القوي لنشراا إنتاس األسرمنت الهي سراهم بنسربة   •
المجموعة. ومصرنع أسرمنت التكامل في السرودان ينجح في زيادة اإلنتاس وسرئ بيشة تشرغيلية برعبة بالتوازي مع نجاح شرركة 

 ؛زهانة لألسمنت في زيادة إنتاس الكلنكر

انحسررار مزارع دينا تحقق أداًء قويًا بفضررل تحسررن العمليات التشررغيلية بشررركة مزارع دينا وكهل  تحسررن ظرود السررو  بعد  •
(، باإلضرافة إلى نمو حجم المبيعات بالشرركة االسرتثمارية لمنتجات األلبان بعد اعتمادها على قنوات التوزيع  19 –أزمة )كوفيد 

 ؛المباشر الجديدة

سرررتركز القلعة جهودها على تنمية أنشرررتة التصررردير خالل الفترة المقبلة بهدد تعايم االسرررتفادة من دورة السرررلع وتوظي   •
 ؛المميزات التنافسية للتصنيع المحلي وارتفاع تكالي  الشحن عالميًا، وخابة من الصين

تنفيه اسررتراتيجيات النمو على مسررتوي جميع الشررركات التابعة والتركيز على ضرر  في المضرري قدًما  ب التزامها اإلدارة  تجدد •
وتقييم فرص االسرتحوا  الجهابة في القتاعات التي تعمل  اسرتثمارات إضرافية في تنمية أعمالها بالتوازي مع موابرلة دراسرة 

 ؛بها شركات المجموعة

، مع تسررررجيرل إيرادات من 2021مليون دوالر تقريبًرا خالل عرام    94.9حققرت القلعرة إيرادات من أنشررررترة التصرررردير بقيمرة   •
 ؛الفترةمليار دوالر تقريبًا خالل نفس  1.9المبيعات بالعمالت األجنبية في السو  المحلي بقيمة  

القلعة تقترب من االتفا  على الشررروا الصابررة بةعادة هيكلة ديونها، وإعادة هيكلة ديون الشررركة المصرررية للتكرير التزال   •
  ؛ على رأس أولويات اإلدارة

االستفادة  على الرغم من التحديات الجارية، تثق اإلدارة في أسس النمو القوية التي يحاى بها االقتصاد المصري وقدرته على  •
 ؛من التحوالت التي تترأ على االقتصاد العالمي

 ؛تثق القلعة في أسس النمو القوية التي تحاى بها مصتل  الشركات التابعة •

 ؛تكبدت القلعة بافي خسائر نتيجة تبني سياسات توسعية في تسجيل المصصصات واالضمحالل في قيمة األبول •
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عن لقنتائج  –وهي شكة  رلئدة في لستثمارلت لقطاق  ولقبني  لألساسي   – (CCAP.CA لقمصكي ود لقبورص   )ة أعلنت شركة  لقللة 

مليرار ننيرخ ل ع عرا    45.8حير  للترت لريكلدلت لقمعمةر   ،  2021  مبكديسرررر  31لقمراقير  لقمعمةر  عن لقةتكة لقمراقير  لقمنتيير  في  

تككرة قبل لصررا لقارركلئل ولقةولئد ولره ال ولالسررتي ال  . ولرتةةت لألرلاح لقتشررتيلي  لقم%27، وهو نمو سررنوب لمةدع 2021

. ويةكس لقنمو لقلوب قلنتائج لقمعمة  مكون  شرركة  لقللة  وسرر م   2021مليار ننيخ ل ع عا   4.1قتسررعل   %178لمةدع سررنوب 

كي  قلتككيك ولقتةافي لسررتكلتيعيات لقنمو لقتي تتبناها لقشرركةات لقتالة ، لار رراف  سق  تمسررن هامت رلر لقتككيك لمشرركو  لقمصرر

ملالل صرافي   2021مليار ننيخ ل ع عا   2.3لقللة  صرافي لسرائك لليم   وتكبدت  .لقسركي  قسسرولم م  لرتةا  أسرةار لقسرل  عاقمي ا

 مليار ننيخ ل ع لقةا  لقسالق. 2.5لسائك لليم  

مليار ننيخ ل ع عا   17.3قتسرعل    %20ةدع سرنوب تكتة  سيكلدلت لقللة  لملقشركة  لقمصركي  قلتككيك،    سيكلدلتوفي حاق  لسرتبةاد  

  % 15لرتةةت سيكلدلت شرركة   اق  عكلي  لمةدع سررنوب فلد    .، لةاررل لألدلا لقلوب قشرركةتي  اق  عكلي  ولقو ني  قلطباع 2021

مةدالت تو ي  مليار ننيخ، مدعوم   لماق  لقتةافي لقتي تشرررريدها لألسررررولم، حي  نعمت في  يادة  9.1قتسررررعل   2021ل ع عا  

لقكيكلاا ولقتوسر  لشربك  ممطات لقتا  لقطبيةي لقمارتو ، سق  نانل  يادة سيكلدلت لقوقود و يوت لقتشرميا للطا  تسرويق وتو ي   

، لةاررل لقمكدود لريعالي 2021ل ع عا    %46ةما لرتةةت سيكلدلت لقشرركة  لقو ني  قلطباع  لمةدع سررنوب   لقمنتعات لقبتكوقي .

لقعديد لقتال  قشرركة  لقبدلر قلةبولت أولئل لقةا ، لار رراف  سق  نمو حعا مبيةات لقتصررديك لشرركة  يونيبورد ونعاح قتشررتيل لقمصررن   

ا ولرتةةت   لسرتكلتيعيتيا قتمسرين ةةااة لقتسرةيك. مليون ننيخ ل ع عا   835.0قتسرعل   %17سيكلدلت مزلر  دينا لنسرب  سرنوي  أيار 

ت لقتشررتيلي  ولسررتمكلر لقةائد لريعالي قلتمسررينات لقمسررتمكة لقتي تطبليا لردلرة. ةما ، في  رروا تمسررن أدلا نمي  لقلطاعا2021

، مدفوع   لارتةا  أسررةار لقبي  ونمو حعا مبيةات لقتصررديك لشرركة  2021ل ع عا    %14لرتةةت سيكلدلت أسرركو  لمةدع سررنوب 

 أسكو  قتصني  لقككلونات ولقكيماويات ل ع نةس لقةتكة.

سرررعلتخ    ذبلق لقلوب لاقنموعن لعتزل ه  ، الدكتور أحمد هيكل مؤسرررس ورئيس مجلس إدارة شرررركة القلعةعرب أ وفي هذل لقسررريام

مرد  مكونر  وةةرااة لقمعموعر  في لقترمقلا م  لقتتيكلت لالقتصرررررادير  لقمسررررتمكة  يةكس    ولقرذب،  2021لقللةر  ل ع عرا     سيكلدلت

وسر  عد  و روح رةي  لقمشريد لقماقي    %27لريكلدلت لقمعمة  لمةدع سرنوب ولالسرتعال  قمتطلباتيا، حي  نعمت لقشركة  في  يادة 

وتمثيكه عل  لألنشرط  لقتشرتيلي ، وهو ما يدةد سر م  لسرتكلتيعيات لقنمو ولالسرتثمار لقتي تتبناها لردلرة، ولقمكدود لريعالي ق ط   

 تمسين لقكةااة لقتشتيلي  عل  نتائج م تلف لقشكةات لقتالة .

م  لقتكلب لقةا  لقعارب من منتصرةخ، أصربمت ممة   لقشركةات لقتالة  قلللة  أةثك ناهزي  وقدرة عل  لقتمقلا م   خأنوأ را  هيكل 

ل نزري   ا لقتموالت لقتي تطكأ عل  لالقتصراد لقةاقمي ولقتتيكلت لقمسرتمكة لم تلف لقبيتات لقتشرتيلي . فلد أصربر لقةاقا لقيو  يولنخ تتيك 

نديد يتسررا لتبني سررياسررات لقمماي  لالقتصررادي  ولقبةد عن عوقم  لألسررولم. وم  دلوع هذه لقمكحل   من عصررك لقةوقم  سق  عصررك  

لقعديدة، ل دلدت لقارتو  لقتار مي  لقةاقمي  لشركل ملموت وتتوق  لردلرة لسرتمكلر تلض لقارتو  قةتكلت  ويل ، وهو ما دف  لقبنوال  

عبك  يادة مةدالت لقةائدة لشكل ملموت لةد لستلكلرها عند أدن  مستوياتيا ل ع  لقمكةزي  حوع لقةاقا قكبر لقتيسيك لقنلدب ولقتمويلي 

وأةد هيكل عل     لقسرنولت لقما ري . وقد أد  كقض سق   يادة لقارتو  عل  قيم  لقةم ت وتةاقا مسرتويات لقدين في لألسرولم لقناشرت .

لقلوة لقتسررررةيكير  سق  لقشرررركةرات لقمنتعر  لكرافر  لقلطراعرات   في قردرة لقللةر  عل  تعراو  لقتمرديرات لقمرذةورة، والسرررريمرا م  تموعثلترخ 

ا لمن لردلرة تتوق لالقتصرادي  و يادة لقتشرعي  قلمصرنةين لقممليين شركةات لقتالة  لقتي تةتمد لشركل أسراسري عل   لقأن تسرتةيد  ، علم 

 .لقلوي  ل ع لقمكحل  لقكلهن  ولقملبل مولرد ومدل ت سنتاج مملي  أو تلو  لتصديك نزا ةبيك من سنتانيا، من لقمزليا لقتنافسي  

ا في تنةيذ لسررتكلتيعيات لقنمو عل  مسررتو  نمي  لقشرركةات لقتالة  ولقتكةيز عل   وتال  هيكل أن لردلرة تعدد   لقتزلميا لاقمارري قدم 

 ر  لسرتثمارلت س رافي  في تنمي  أعماقيا لاقتول ب م  مولصرل  درلسر  وتلييا فكت لالسرتمولك لقعذلل  في لقلطاعات لقتي تةمل ليا 

قتكةيز عل  لقتوسررر  لمعماع شررركة   اق  عكلي  في معاع لقطاق  لقمتعددة،  تةتز   يادة ل  وأو رررر أن لردلرةشررركةات لقمعموع .  

ا لمن مولني  تلض لقلاررررايا ولقتموع ق عتماد عل  لقطاق  لقمتعددة قن   مدعوم   لزيادة لالهتما  لقةاقمي للاررررايا لقتتيك لقمنالي، علم 

وقود لألحةورب ثا لقتموع سق  لسررت دل  لقتا  لقطبيةي  يمدث لسرركع  وسرريتطلل لقمكور لمكلحل  ويل  من تمسررين لقكةااة لقماقي  قل

ا لمن  اق  عكلي  مييمة ق سرتةادة   قبل لقتمكن من لالعتماد لشركل رئيسري عل  لقطاق  لقشرمسري  ومصرادر لقطاق  لقمتعددة لأللك ، علم 

 من تلض لقمكلحل.



 
 
 
 
 
 
 

QALAAHOLDINGS.COM 

 

 

 بيان إخباري 

 2022 يلر أب 29ي القاهرة ف

 

3 

دلدلت لسربل لقمتتيكلت لقسرياسري ، وقذقض تككر لردلرة لقتمةيد  من تشريد لقةتكة لقملبل  لرتباة ا في لرملهيكل سق  توقةات لردلرة   وقةت

عل  ثلتيا في قدرة لقللة  عل  مولني  وتعاو  تلض لقاتو ، ولاص  م  لستمكلر تلد  لالقتصاد لقمصكب في مساره لقماقي لقسليا، 

لقمكحل  لقملبل  سررتشرريد    وأ ررا  أن .  ولقذب تتسررا م ممخ لاقتوسرر  للدرلت لقتصررني  لقمملي ولرنتاج لقزرلعي ولقلطاعات لق دمي

ا لمن لقللة  عل  أتا لسرتةدلد ق سرتةادة من كقض لقدعا ومولصرل  دورها    يادة لقتشرعي  ولقدعا لقمكومي قللطا  لق ات في مصرك، علم 

 لاعتبارها شكة  مملي  رلئدة في لستثمارلت لقصناع  ولقبني  لألساسي .

عولئد وهامت رلر لقتككيك لمشكو  لقشكة  لقمصكي  قلتككيك ل ع لقكلةين لألوع ولقثاني من عا  لستمكلر تمسن وأشار هيكل سق  

2022. 

،  2021قيا  لقللة  لتسررعيل م صررصررات وتكاقيف ل ررمم ع ل ع سعدلد لقلولئا لقماقي  لقمعمة  قةا  ةما سررل  هيكل لقارروا عل  

ا منيا لكأب مكلنةي لقمسررالات، ريك أن لردلرة   تدمن لمن تلض لقم صررصررات وتكاقيف لال ررمم ع ال تةكس توقةات لألدلا  لقتزلم 

ل قتبني مةاييك  أقلشرركةات لقتالة  مسررتلب  . ةما   و ررر أن لقليم  لقمليلي  ألصرروع شرركة  لقللة  ال تنةكس لدق  عل  لقلولئا لقماقي  ن ك 

يف لال رمم ع فل  دون سعادة تلييا لألصروع لما يةكس لقمماسرب  لقدوقي  لقتي تسرعل لألصروع لليمتيا لقتاري ي  ثا تمتسرل أثك تكاق

 لرتةا  قيمتيا.

  % 178مليار ننيخ، وهو نمو سنوب لمةدع   4.1لألرلاح لقتشتيلي  لقمتككرة قبل لصا لقاكلئل ولقةولئد ولره ال ولالستي ال  للتت  

لةارل تمسرن   قلتككيك لقلوب قمشركو  لقمصركي   المليار ننيخ تلكيب ا ل ع لقةا  لقسرالق، في  روا لألد  1.5ملالل    2021ل ع عا  

حاق  لسررتبةاد نتائج لقشرركة  لقمصرركي  قلتككيك، تكتة  لألرلاح وفي   هامت رلر لقتككيك ولسررتمكلر لقةمليات لقتشررتيلي  دون لنلطا .

مليار ننيخ ل ع   1.8سق    %13لقتشرتيلي  لقمتككرة قبل لصرا لقاركلئل ولقةولئد ولره ال ولالسرتي ال قشركة  لقللة  لمةدع سرنوب  

 لقشكةات لقتالة . مة ا، لةال تمسن رلمي  2021عا  

م تلف لقشركةات لقتالة  في لالسرتةادة    سق  نعاح، هشرام الصازندار الشرري  المؤسرس والعضرو المنتدب لشرركة القلعة أشرارومن نانبخ 

لردلرة قتمليق نتائج ممتا ة. فلد ولصرلت  اق  عكلي  لسرتةادتيا من من لقمتتيكلت ل ع لقةا  وفل ا ق سرتكلتيعيات لقمذرة لقتي تتبناها  

لقطلل لقمتزليد عل  لقطاق  لقن ية  عبك لقتوسرر  لممطات لقتا  لقطبيةي لقماررتو  وتةزيز مكانتيا يسرروم لقطاق  لقشررمسرري  ولقطاق   

ولرنتاج لقزرلعي، مسررتةيدة  من لقتمسررينات  لقمتعددة، لينما نعمت مزلر  دينا في تكسرري  مكانتيا ةشرركة  رلئدة في معاع لألرذي 

. لقتشرتيلي  لقشرامل  لقتي تا سدلاقيا، وكقض م  سلكل  لرمكانات لقيائل  لقتي ينةكد ليا قطاعي لقزرلع  وصرناع  لقمولد لقتذلئي  في مصك

 يادة حعا لقصرادرلت، وهو  ولصرلت شركةتي أسركو  ولقو ني  قلطباع  توتيف ميزة لن ةال لقتكاقيف لقمملي  وع وة  عل  كقض،  و

 ما يةكس لقمكدود لريعالي قتطويك شكةات تم   للدرلت سنتاج مملي  هائل  تااهي لقمةاييك لقةاقمي .

نتائج قوي  لةاررل تةافي أسررةار لقمنتعات لقبتكوقي  لقمككرة ونمو هامت رلر لقمصرركي  قلتككيك حللت  لقشرركة   وتال  لق ا ندلر أن 

مليار ننيخ تلكيب ا    2.3تسررعيل أرلاح تشررتيلي  قبل لصررا لقارركلئل ولقةولئد ولره ال ولالسررتي ال لليم    لقتككيك، وهو ما أثمك عن

لقتزل  لقشركة     عل   ةما أةد لق ا ندلرمليون ننيخ ل ع لقةا  لقسرالق.    141.4، صرةود ل من لسرائك تشرتيلي  لليم   2021ل ع عا  

مليون دوالر أمكيكي وسدلد   50.1لقمصكي  قلتككيك لسدلد فائدة لقلكل منذ تشتيل مشكوعيا ونعمت في سدلد أقسا  لقلكل لليم   

ا لمن لقللة  ما لقت تار  سعادة هيكل  ديونيا وديون لقشركة  لقمصركي  قلتككيك 2021مليون دوالر ل ع عا   99.3فائدة لليم    ، علم 

 .أوقوياتيا  عل  رأس

يةد شرريادة عل  قوة شرركة  لقللة  وقدرتيا عل  تطويك نموكج أعماقيا قيصرربر   2021أن أدلا لقشرركة  ل ع عا  لق ا ندلر    وأ رروح

أةثك قوة وصر ل  وسر  م تلف لقتمديات لقتشرتيلي  وعد  و روح لقكةي  في لقمشريد لقماقي. ةما تتطل  لردلرة قمولصرل  لقتمقلا م  

 لالقتصادي  وتنمي  أعماع ممة   شكةاتيا لقتالة  في نمي  لألسولم لقتي تةمل ليا. م تلف لقتتيكلت

يمكن تحميل القوائم المالية لشررررركة القلعة ومتابعة أداء الشررررركة والنتائج المالية المجمعة، باإلضررررافة إلى اإليضرررراحات المتممة  
فري   الرمرنرترهريررة  الرمررالريررة  الرفرتررة  ونرتررائرج  ألحرردائ  اإلدارة  اإللركرتررونري    2021  ديسرررررمربرر  31وترحرلريرالت  الرمروقرع  زيررارة  عربرر 

ir.qalaaholdings.com. 

 —نياي  لقبيان—  
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هكية يمكنكم متالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصررادرة عن شررركة القلعة من خالل أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكهل  الهوات  ال
 qalaaholdings.com/newsroomعبر زيارة هها الرابئ: 

لقبني  لألسراسري  لمصرك وأفكيليا، حي  تكةز عل  ( هي شركة  رلئدة في لسرتثمارلت لقطاق  وCCAP.CA)ةود لقبورصر  لقمصركي   شرركة القلعة
قطاعات لسررتكلتيعي   سقام  لقمشرركوعات لقمسررتوق  كلت لقمكدود لريعالي لقمسررتدل  عل  لالقتصررادلت ولقمعتمةات لقمميط  لمعماقيا، وكقض في 

لقطرراقرر ، ولألسررررمنررت، ولألرررذيرر ، ولقنلررل   لقمزولقطبرراعرر  ولقتتليف  ، ولقتةرردينولقلونيسررررتيرراتتتاررررمن  لقموق  .  لقمةلومررات عل   يررد من 
  qalaaholdings.comلرقيكتكوني: 

 )إبراء الهمة( المستقبليةالبيانات 
قللةر . وقرد ينطوب هرذل لقبيران عل  م را ك لقبيرانرات لقولردة في هرذه لقوثيلر ، ولقتي ال تةرد حلرائق تراري ير ، تا لنرائيرا عل  لقتوقةرات لقمراقير ، ولقتلرديكلت وشرلا ومةتلردلت شرررركةر  ل

ق  أن لةض لقمةلومات لقولردة في هذه لقوثيل  تشركل الألهدل ا أو مةكوف  وريك مةكوف ، وريك مدةدة وعولمل ألك ، وال ينبتي لالعتماد عليخ لشركل مةك . ويعل لرشرارة س

را، اينوبا، ايولصررلا أو القبيانات لقمسررتلبلي ا ويمكن تمديدها من ل ع لسررت دل  مصررطلمات تطلةي  مثل ارلماا، اسررو ا، ايلتمسا، اينبتيا، ايتوق ا، ايشررك ا، ايلد

ت لقمشررالي . وةذقض لألحدلث لقةةلي  أو لقنتائج أو لألدلا لقةةلي قشرركة  لقللة  قد ت تلف نوهكيا عن تلض لقتي تةكسرريا مثل ايةتلدا أو ما هو منةي منيا أو ريكها من لقمصررطلما

  .هذه لألهدل  أو لقبيانات لقمستلبلي . ويمتوب أدلا شكة  لقللة  عل  لةض لقم ا ك ولقشكوال
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