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Qalaa Holdings carried over the positive momentum from 2021 into the 

new year showcasing its agility and navigating shifting macroeconomic 

dynamics, delivering a remarkable 134% year-on-year growth in 

consolidated revenues to EGP 18.7 billion in 1Q22 and an impressive 

year-on-year increase in recurring EBITDA from EGP 90.5 million in 

1Q21 to EGP 3.9 billion in 1Q22; top-line growth and strengthened 

profitability were supported by trends that favor companies like Qalaa 

Holdings, robust investment and growth strategies driving strong 

performances across all subsidiaries as well as improved refined product 

prices and refining margins at ERC; excluding ERC the Group records 

a strong 28% y-o-y growth in consolidated revenues to EGP 5.0 billion 

and a 120% increase in recurring EBITDA to EGP 783.4 million in 

1Q22.  

 
Key Operational Highlights 

 

 ERC results were primarily supported by a recovery in refined petroleum product prices 

coupled with an increasing gross refining margin;  

 TAQA Arabia’s solid top line results reflect strong performance at TAQA Marketing and 

were further supported by higher power distribution volumes at TAQA Power and volume 

growth at TAQA Gas; 

 ASEC Holding’s growing revenues were driven by a strong performance in Al-Takamol 

Cement, which accounted for 76% of the company’s revenue; 

 National Printing saw improved volumes and capitalized on higher prices at all its 

companies. El Baddar state-of-the-art facility delivered substantial volume growth despite 

not operating at full capacity yet; 

 Dina Farms Holding’s revenue grew year-on-year as ICDP’s volumes benefitted from 

improved post-Covid-19 market conditions and its direct distribution strategy; 

 Citadel Capital Transportation Opportunities II (CCTO-II), which consolidates the 

company’s transportation and logistics in Egypt and South Sudan, saw its revenues increase 

year-on-year on account of a strong performance at Nile Logistics. In 1Q22, Nile Logistics 

underwent a restructuring and settled all outstanding bank debt. 

 Moving forward, the Group will continue focusing on exports to benefit from the commodity 

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

continue to surge; 

 The Group’s export proceeds recorded c. USD 30.2 million in 1Q22, while local foreign 

currency revenue recorded c. USD 852.7 million; 

 Despite strong performances throughout the quarter, the EGP-Dollar currency movement, 

which took place towards the end of 1Q22, led to an FX loss of EGP 1.2 billion and 

consequently a net loss after minority of EGP 584.1 million; 

 Without the one-off FX loss, Qalaa would have recorded a profitable quarter; 
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 Finalizing debt restructurings at Qalaa Holdings and ERC remains a top priority; 

 Qalaa will continue to push forward its growth strategies across platforms, with a focus on 

making incremental investments in existing companies whilst remaining vigilant regarding 

potential acquisition opportunities that further advance the Group; 

 Management is confident in the fundamentals of the Egyptian economy and its ability to 

capitalize on shifting global macroeconomic dynamics; 

 We expect the same macroeconomic global trends to prevail during 2Q22 leading to even 

stronger second quarter results. 

  

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 

2022. The Group recorded a 134% y-o-y increase in revenues to EGP 18.7 billion in 1Q22 and 

recurring EBITDA of EGP 3.9 billion compared to EGP 90.5 million in 1Q21. The solid performance 

reflects the success of Qalaa’s robust operational and 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 quarter. 
At Qalaa’s bottom-line, the Group booked a net loss of EGP 584.1 million in 1Q22 compared to a net 

loss of EGP 478.6 million in the same quarter the previous year. 

 

Excluding ERC, Qalaa’s revenues grew by 28% y-o-y to EGP 5.0 billion in 1Q22, driven by improved 

performances across all its subsidiaries. TAQA Arabia’s revenue grew 13% y-o-y during the quarter 

to EGP 2.3 billion. Revenue growth was primarily driven by increased fuel sales at TAQA Marketing 

and further supported by higher power distribution volumes at TAQA Power as well as CNG stations 

expansions and CNG volume growth at TAQA Gas. 

 

National Printing delivered a 69% y-o-y top line increase in 1Q22 as it reaped the rewards of its new 

El Baddar state-of-the-art facility. Higher export volumes and an optimized pricing strategy at both 

Shorouk and Uniboard reflected positively on National Printing’s results during the first quarter of the 

year. Meanwhile, ASEC Holdings’ revenues reached EGP 1.0 billion in 1Q22, up 46% y-o-y, driven 

by a strong performance at Al-Takamol Cement.  

 

Additionally, ASCOM delivered 24% y-o-y top-line growth in 1Q22 to EGP 286.4 million supported 

by increased volumes and higher prices at ACCM. Dina Farms Holding’s recorded EGP 275.8 million 

in revenues, up 9% y-o-y, driven by strong performance at ICDP characterized by increased sales 

volumes, lower return rates and zero discounts during the quarter. Finally, Nile Logistics Holding 

delivered a turnaround performance with revenues increasing 92% y-o-y to EGP 93.6 million in 1Q22. 

 

“Following a year during which our Company showcased resilience and agility in the face of shifting 

macroeconomic dynamics, we headed into 2022 well-equipped to navigate the new operating 

environment,” said Qalaa Holdings’ Chairman and Founder Ahmed Heikal. “The Group delivered 

a remarkable 134% year-on-year top line growth in the first quarter of the year. Our robust investment 

and growth strategies led to positive performances across Qalaa’s subsidiaries.” 

 

“Heading into the first quarter of the year, significant inflationary pressures persisted and monetary 

tightening around the world was well underway. In this environment local manufacturing continues to 

gain support and pricing power is shifting to producers across all sectors, trends that favor companies 
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like Qalaa Holdings. We have successfully navigated and capitalized on the prevailing environment, 

benefiting from higher capacity utilization at our manufacturing businesses and leveraging our pricing 

advantage to grow exports. Meanwhile, tight energy markets drove ERC’s performance with higher 

product prices and a recovery in refining margins,” 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. We believe the private sector will be encouraged to take 

equity position in state owned companies. Furthermore, I am confident in Qalaa’s strong fundamentals 

and ability to navigate ongoing resource constraints and supply chain shortages. Our portfolio of 

companies is now better equipped than ever to operate in this new reality, which we expect to prevail 

for a number of years ahead. Nonetheless, the Egyptian government is steadfast on expanding local 

production, agriculture and service sectors whilst leveraging the expertise of the private sector. Qalaa 

is pleased with the progress thus far and looks forward to capitalizing on this support to further grow 

its investments in multiple sectors.” 

 

“With regards to our financials, management adheres to the auditor’s guidance; however, auditors 

review historical performance rather than future performance. 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 value and adjust for impairments without considering 

revaluation adjustments,” Heikal added. 

 

Qalaa’s recurring EBTIDA increased substantially to EGP 3.9 billion in 1Q22 compared to EGP 90.5 

million in 1Q21. Profitability was primarily supported by ERC’s positive performance during the 

quarter. Excluding ERC, Qalaa’s recurring EBITDA growth in 1Q22 was driven by improved 

profitability across all of the Group’s subsidiaries. 

 

“Qalaa carried forward the positive momentum from 2021 into the new year to deliver higher revenues 

and EBITDA across every platform. The remarkable performance was achieved despite a highly 

uncertain macroeconomic environment and a multitude of shifting dynamics throughout the quarter. 

Across the Group’s subsidiaries, first quarter results were driven by higher prices and export volumes. 

In addition to ERC’s strong contribution, TAQA Arabia benefitted from increased fuel revenues at its 

marketing division, higher power distribution volumes at TAQA Power as well as CNG stations 

expansions and CNG volume growth at TAQA Gas. Meanwhile, National Printing reaped the rewards 

of its new El Baddar state-of-the-art facility, higher export volumes and an optimized pricing strategy. 

Finally, ASEC Holdings capitalized on an exceptionally strong performance at Al-Takamol Cement,” 

said Hisham El-Khazindar, Qalaa Holdings’ Co-Founder and Managing Director.  

 

“In terms of profitability, Qalaa’s recurring EBITDA excluding ERC recorded a 120% y-o-y increase 

to 783.4 million in 1Q22, driven by improved profitability across all of the Group’s subsidiaries. The 

Group’s performance was further supported by management’s prudent pricing and cost-cutting 

strategies, operational efficiencies and restructuring efforts across platforms.” 

 

“Furthermore, the Group’s profitability was greatly supported by contributions from ERC, which 

recorded a stellar quarter driven by a recovery in refined petroleum prices and an increasing gross 
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refining margin. On the debt restructuring front, finalizing Qalaa Holdings’ and ERC’s debt 

restructurings remain key priorities for us.”  

 

“Our performance in the first quarter of the year is a testament to our commitment to drive growth and 

ability to push ahead in the face of a testing operating environment. We look forward to another quarter 

of growth and strong results across our operations and markets.” concluded El-Khazindar. 

 

Qalaa Holdings’ full business review for 1Q 2022 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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القلعة تواصلللد ئها ال القول الحل تققخال  ال العلل اليلبللل  رونلللد قدرتخال رى اتال لل  الخ ىل  

 اليجيعة يداهاتاإلالخ  طدئت لل  اليشلللللا  ادىخ للللللهلع تي  ااتوع  الخغيدات اليسلللللخيد  قع 

رااتوع  األارلح  2202للل الدرع األرل قن  ال  قليلا ج يال 18.7لخبلغ ٪ 134ريع ل سلللللل ول 

 ج يال لاقلي 3.9 لخسلللجداليخكدا  ىبد   للل  النلللدا و رالووا   راإلالات رادسلللخاات الخشلللغيلية 

قن العلل السللللللللراإل تيو اإليداهات رتالسللللللن قع دت  توس الوخد  ال قليون ج يال  90.5ققلرد 

خ لهيةع رلإلبلفة الدرالية يعكس جلالزية الشدكلت الخلرعة لاسخوله  قن الخوجالت السوىية رادى

اسللللللخداتيجيلت ال يو رادسللللللخبيلا الخ  تخب لالل اإلهاا  رقدهرهالل اإليجلر  لل  تخل   ق خل  إل  

ركحلك اليدهره اإليجلر  داتولع ئسلللللعلا الي خجلت البخدرلية اليكدا  رتالسلللللن  الشلللللدكلت الخلرعة

اليجيعة  يداهاتاإلتدتوع  عف  تللة اسللخبعله تخل   الشللدكة الي للدية للخكديداللقش ارح الخكديدإل 

كيل تدتوع األارلح  2022للل  الدرع األرل قن قليلا ج يال  ال 5إل  ٪ 28ريع ل سلللللل ول  لقلعةل

٪ 120الخشللللغيلية اليخكدا  ىبد   لللل  النللللدا و رالووا   راإلالات رادسللللخاات ريع ل سلللل ول 

 ج يال  ال توس الوخد  قليون 783.4 لخسجد

 
 ئردز اليسخج ات الخشغيلية

 تعكس نتائج الشركة المصرية للتكرير مردود ارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة واستمرار تحسن هامش ربح التكرير 

 ارتفاع مع الت توتيا لنشررررا  تسرررروي  وتوتيا المنتجات البتروليةة وم ةومة  ب نمو إيرادات شررررركة  ارة ةربية بفألررررا اودا  القوي
 الكهربا  بشركة " ارة باور" ونمو حجم توتيا الغات الطبيعي 

  في إجمالي 76الذي سرراهم بنسرربة  لمصررنا أسررمنت التكاما في السرروداننمو إيرادات مجموةة أسرريا القابألررة بفألررا اودا  القوي %
 إيرادات المجموةة

 التابعة للو نية للطباةة. وشررركة الب ار للعبوات تنجح في تيادة حجم اإلنتاج  ارتفاع حجم اإلنتاج وتيادة أسررعار البيا بجميا الشررركات
 تشغيا مصنعها الج ي  المتطور بكاما  ارته اإلنتاجية ة م بشكا ملحوظ ةلى الرغم من

  ات اولبان من بفألرا اسرتفادة الشرركة االسرتيمارية لمنتج 2022ارتفاع إيرادات شرركة ماارع دينا القابألرة خ ا الربا اووا من ةام
 ( واةتمادها ةلى رنوات التوتيا المباشر الج ي ة19 –تحسن ظروف السوق بع  انحسار أتمة )كوفي  

  "نمو إيرادات شركة "سي سي تي او(Citadel Capital Transportation Opportunities II ) أنشطة النقا وال ةم  تألمالتي
في إةادة الهيكلة خ ا الربا  ة والتي نجحتا  القوي لشرررركة نايا لوجيسرررتيكساللوجسرررتي في مصرررر وجنود السرررودانة م ةومة  باود

 بالكاما البنكية ما تسوية ديونها 2022اووا من ةام 

  سررررتركا القلعة جهودها ةلى تنمية أنشررررطة التصرررر ير خ ا الفترة المقبلة به ف تع يم االسررررتفادة من دورة السررررلا وتوظي  الممياات
 المحلي وارتفاع تكالي  الشحن ةالمي االتنافسية للتصنيا 

  ة ما تسررجيا إيرادات من 2022مليون دوالر تقريب ا خ ا الربا اووا من ةام  30.2حققت القلعة إيرادات من أنشررطة التصرر ير بقيمة
 مليون دوالر تقريب ا خ ا نفس الفترة 852.7المبيعات بالعم ت اوجنبية في السوق المحلي بقيمة 

 جنيه تقريب ا خ ا الربا  مليون 584.1ن اودا  القوي للقلعةة تكب ت الشركة صافي خسائر بع  خصم حقوق اورلية بقيمة ةلى الرغم م
ا لتسررجيا خسررائر فروق العملة بقيمة 2021اووا من ةام   مليار جنيه تقريب ا بسرربت تغير سررعر صرررف ال والر مقابا الجنيه 1.2ة ن ر 

 ررد نهاية الربا

  خ ا الربا اووا من العام الجاري اتسجا صافي أرباح  لفي حالة ة م تكب  خسائر فروق العملةة كانت القلعة 

 إتمام إةادة هيكلة ديون القلعة والشركة المصرية للتكرير التااا ةلى رأس أولويات اإلدارة 

 ا في تنفيذ اسررتراتيجيات النمو بجميا الشررركات التا ا ةلىبعةتعتام اإلدارة المألرري ر م  ضررا اسررتيمارات إضررافية في شررركاتها  ة تركيا 
 التابعة ما االستع اد لتنفيذ ةمليات استحواذ تساهم في تعايا نمو المجموةة

  تي  اإلدارة في أسرررس النمو القوية التي يح ى بها االرتصررراد المصرررري ور رته ةلى االسرررتفادة من التحوالت التي تطرأ ةلى االرتصررراد
 العالمي

  وبالتالي اسرررتمرار اسرررتفادة القلعة وتحسرررن  2022اإلدارة اسرررتمرار نفس توجهات االرتصررراد العالمي خ ا الربا الياني من ةام تتورا
 نتائجها
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ةن النتائج المالية –وهي شررركة رائ ة في اسررتيمارات الطارة والبنية اوسرراسررية  – (CCAP.CA ود البورصررة المصرررية)ك أةلنت شررركة القلعة

ة 2022مليار جنيه خ ا الربا اووا من ةام  18.7بلغت اإليرادات المجمعة حيث ة 2022مارس  31ترة المالية المنتهية في المجمعة ةن الف

مليار جنيه  3.9%. وارتفعت اورباح التشغيلية المتكررة ربا خصم الألرائت والفوائ  واإله ك واالسته ك لتسجا 134وهو نمو سنوي بمع ا 

مليون جنيه خ ا نفس الفترة من العام السرراب . ويعكس النمو القوي للنتائج المجمعة سرر مة  90.5ة صررعود ا من 2022ةام  خ ا الربا اووا من

ستراتيجيات النمو التي  بقتها شركة القلعة ةلى مستوى جميا الشركات التابعة والتحسينات التشغيلية التي أدخلتها ةليهاة باإلضافة إل ى تحسن ا

تكب ت القلعة صررافي خسررائر بقيمة و ير بمشررروع المصرررية للتكرير والتعافي السررريا لمسررواق ما ارتفاع أسررعار السررلا ةالمي ا.هامش ربح التكر

 مليون جنيه خ ا نفس الفترة من العام الساب . 478.6مقابا صافي خسائر بقيمة  2022مليون جنيه خ ا الربا اووا من ةام  584.1

ة 2022مليار جنيه خ ا الربا اووا من ةام  5.0% إلى 28الشركة المصرية للتكريرة ترتفا إيرادات القلعة بمع ا سنوي وفي حالة استبعاد نتائج 

مليار جنيه خ ا الربا اووا  2.3% لتسجا 13ق  ارتفعت إيرادات شركة  ارة ةربية بمع ا سنوي بفألا تحسن أدا  جميا الشركات التابعة. ف

ايادة إيرادات الورود بقطاع تسوي  وتوتيا المنتجات البتروليةة إلى جانت تيادة مع الت توتيا الكهربا  بشركة " ارة ة م ةومة  ب2022من ةام 

 باور" والتوسا بشبكة محطات الغات الطبيعي المألغو  ونمو مع الت توتيعه.

ة بفألا تشغيا المصنا الج ي  التابا لشركة 2022م % خ ا الربا اووا من ةا69كما ارتفعت إيرادات الشركة الو نية للطباةة بمع ا سنوي 

الب ار للعبواتة باإلضافة إلى نمو حجم مبيعات التص ير وتطبي  سياسة تسعير ج ي ة بشركتي الشروق ويونيبورد. وارتفعت إيرادات مجموةة 

 أسمنت مصنااودا  القوي الذي حققه بفألا  2022% لتسجا حوالي مليار جنيه خ ا الربا اووا من ةام 46أسيا القابألة بمع ا سنوي 

 .التكاما في السودان

ة م فوةة  بارتفاع 2022مليون جنيه خ ا الربا اووا من ةام  286.4% لتبلغ 24ة وة  ةلى ذلاة ارتفعت إيرادات شركة أسكوم بمع ا سنوي 

 275.8% لتسجا 9فعت إيرادات ماارع دينا بنسبة سنوية أسكوم لتصنيا الكربونات والكيماويات. وارت ةأسعار البيا ونمو حجم المبيعات بشرك

ة في ضو  تيادة حجم مبيعات الشركة االستيمارية لمنتجات اولبان وخفض نسبة المرتجعات ما 2022مليون جنيه خ ا الربا اووا من ةام 

اة ارتفعت إيرادات شركة نايا لوج مليون جنيه  93.6% إلى 92يستيكس بمع ا سنوي ة م تق يم أي خصومات ةلى المبيعات خ ا الفترة. وأخير 

 .2022خ ا الربا اووا من ةام 

في التأرلم ةن اةتااته بالمرونة الفائقة التي أثبتتها القلعة ة ال كخوا ئتي  اليكد قؤسس را يس قجلس إهاا  شدكة القلعةلدب ئوفي هذا السياق 

مواجهة التغيرات ل استع اد اوهي أكير  2022في دخوا ةام  هاحام الماضية ونجما التحوالت التي  رأت ةلى المشه  االرتصادي خ ا العا

% خ ا الربا اووا من العام 134ارتفعت اإليرادات المجمعة بمع ا سنوي  ة حيثالمستمرة بمختل  البيئات التشغيلية واالستجابة لمتطلباتها

 دارة ومردودها اإليجابي ةلى نتائج مختل  الشركات التابعة.الجاري بفألا استراتيجيات النمو واالستيمار التي تتبناها اإل

ة اتدادت الألغو  التألخمية العالمية بشكا ملحوظ وتوجهت حكومات ال وا حوا العالم 2022دخوا الربا اووا من ةام وتابا هيكا أنه ما 

وا القوة التسعيرية إلى الشركات المنتجة بكافة القطاةات لتطبي  سياسات التش ي  النق ية وهو ما أدى إلى تيادة تشجيا المصنعين المحليين وتح

الشركة نجحت في تجاوت تلا ال روف واالستفادة من المستج ات  وأضاف أناالرتصاديةة اومر الذي استفادت منه الشركات الكبرى ميا القلعة. 

ة ة التنافسية النخفاض تكالي  التصنيا في تيادة حجم الصادراتةبر تيادة مع الت التشغيا بالشركات المصنعة التابعةة باإلضافة إلى توظي  الميا

ا رويةة مستفي ة  من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وتحسن هامش ربح التكرير وسط ما تشه ه أسو بينما اق حققت الشركة المصرية للتكرير نتائج 

 الطارة من انخفاض العرض.

ا  في دفا النمو بجميا الشركات التابعة خ ا العام المقبا وتجاوت تأثير التغيرات االرتصادية التي وأوضح هيكا أن اإلدارة تعتام المألي ر م 

ا بأن اإلدارة تؤمن ا ةلى ضا استيمارات إضافية في شركاتها التابعة ما االستع اد لتنفيذ ةمليات االستحواذ الجذابةة ةلم  بأن الفترة   رأتة تركيا 

قطاع الخاص ةلى امت ك حصص في الشركات المملوكة للحكومة. كما أك  هيكا ةلى ثقته في أسس النمو التي المقبلة ستشه  تشجيا شركات ال

ا إلى أن الشركات التابعة للقلعة أص بحت تتميا بها الشركة ور رتها ةلى تجاوت التح يات الناتجة ةن اضطراد س سا اإلم اد والتوري ة مشير 

معالم الوارا الج ي ة والذي تتورا الشركة استمراره لسنوات رادمة. وأةرد هيكا ةن تطلعاته إلى مواصلة  أكير جاهاية ور رة ةلى التعاما ما

ات الخ مية تنمية استيماراتها التابعة ةبر استفادتها من جهود الحكومة المصرية ال اةمة للتوسا بق رات التصنيا المحلي واإلنتاج الاراةي والقطاة

 اص.وتشجيا شركات القطاع الخ

ا لتبني معايير المحاسبة ال ولية التي تسجا كما أك  هيكا ةلى أن  القيمة الحقيقية وصوا شركة القلعة ال تنعكس ب رة ةلى القوائم المالية ن ر 

 اوصوا بقيمتها التاريخية ثم تحتست أثر تكالي  االضمح ا فقط دون إةادة تقييم اوصوا بما يعكس ارتفاع ريمتها.

مقابا  2022مليار جنيه خ ا الربا اووا من ةام  3.9التشغيلية المتكررة ربا خصم الألرائت والفوائ  واإله ك واالسته ك  بلغت اورباح

حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية وفي  مليون جنيه خ ا تفس الفترة من العام الساب ة في ضو  اودا  القوي للشركة المصرية للتكرير. 90.5

رتفا اورباح التشغيلية المتكررة ربا خصم الألرائت والفوائ  واإله ك واالسته ك لشركة القلعة بفألا تحسن ربحية جميا الشركات للتكريرة ت
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ها القوي ونجحت خ ا الربا اووا  أداأن القلعة واصلت ة الشلل ال لزت اا الشديك اليؤسس رالعنو الي خ ب لشدكة القلعة أوضحومن جانبه 

في تيادة اإليرادات واورباح التشغيلية ربا خصم الألرائت والفوائ  واإله ك واالسته ك ةلى مستوى جميا الشركات التابعةة  2022ةام من 

با  ا الربالرغم من ة م وضوح رؤية المشه  االرتصادي والتغيرات السورية المختلفة خ ا الفترة. فق  حققت الشركات التابعة للقلعة نتائج روية خ

ة للتكريرللشركة المصرية إلى المساهمة القوية . فباإلضافة اووا من العام الجاري بفألا تيادة أسعار البيا وارتفاع حجم المبيعات والتص ير

رة شه ت شركة  ارة ةربية نمو إيرادات الورود بقطاع تسوي  وتوتيا المنتجات البتروليةة إلى جانت تيادة مع الت توتيا الكهربا  بشركة " ا

الشركة الو نية للطباةة واصلت جني الخاتن ار أن  وأضافباور" والتوسا بشبكة محطات الغات الطبيعي المألغو  وتيادة مع الت توتيعه. 

 ة فأل   ةنشغيا المصنا المتطور الج ي  التابا لشركة الب ار للعبواتة باإلضافة إلى نمو حجم مبيعات التص ير وتحسن كفا ة التسعيرثمار ت

 .لمصنا أسمنت التكاما في السودانمجموةة أسيا القابألة من اودا  القوي  ةاستفاد

صم الألرائت والفوائ  واإله ك واالسته ك )باستينا  الشركة المصرية للتكرير( ع اورباح التشغيلية المتكررة ربا خاارتف ولفت الخاتن ار إلى

ة م فوةة  بتحسن ربحية جميا الشركات التابعةة باإلضافة إلى 2022مليون جنيه خ ا الربا اووا من ةام  783.4% لتسجا 120بمع ا سنوي 

 التكالي ة فأل   ةن جهود إةادة الهيكلة ةلى مستوى الشركات التابعة. جهود اإلدارة لتحسين الكفا ة التشغيلية وسياسات التسعير وخفض

المساهمة البارتة للشركة المصرية للتكريرة والتي حققت نتائج يعكس  2022خ ا الربا اووا من ةام وأضاف الخاتن ار أن تحسن ربحية القلعة 

تركا ةلى إتمام إةادة هيكلة ديون  ماتالتاإلدارة أك  أن  . كمابح التكريرروية بفألا ارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة ونمو هامش ر

 .القلعة والشركة المصرية للتكرير باةتبارها أهم أولوياتها

ا وسط مختل   2022أدا  الشركة خ ا الربا اووا من ةام واختتم الخاتن ار بأن  يع  شهادة ةلى التاامها بتنمية أةمالها ور رتها ةلى المألي ر م 

شركات التابعة في جميا اوسواق التي تعما لإلى تحقي  الماي  من النتائج القوية واودا  المتميا ل وأةرد ةن تطلعاتهالبيئات التشغيلية الصعبة. 

 بها.

إلهاا  كن تالييد القوا   اليللية لشللدكة القلعة رقخلرعة ئهاا الشللدكة رال خل   اليللية اليجيعةع رلإلبلللفة إل  اإلينلللتلت اليخيية رتالليات ايي
 .ir.qalaaholdings.comلبد زيلا  اليوىع اإللكخدرت   2022قلاس  31ألت اث رتخل   الوخد  اليللية الي خاية ف  

 —نهاية البيان—  

حكية ييك ك  قطللعة اليجيولة الكلقلة قن البيلتلت اإل بلاية ال لللها  لن شللدكة القلعة قن  ال ئجاز  الكيبيوتد رالخلرل  ركحلك الاوات  ال
 qalaaholdings.com/newsroomلبد زيلا  الحا الدارط: 

البنية اوساسية بمصر وأفريقياة حيث تركا ةلى ( هي شركة رائ ة في استيمارات الطارة وCCAP.CA)كود البورصة المصرية  شدكة القلعة
رطاةات اسرررتراتيجية إرامة المشرررروةات المسرررئولة ذات المردود اإليجابي المسرررت ام ةلى االرتصرررادات والمجتمعات المحيطة بأةمالهاة وذلا في 

يرر  من المعلومررات ةلى المورا . الماوالطبرراةررة والتغلي  ة والتعرر ينواللوجيسررررررتيرراتتتألررررررمن الطررارررةة واوسررررررمنررتة واوغررذيررةة والنقررا 
  qalaaholdings.comاإلليكتروني: 

 )إرداا الحقة( اليسخقبليةالبيلتلت 

ومعتق ات شررررررركة القلعة. ور  البيانات الواردة في هذه الوثيقةة والتي ال تع  حقائ  تاريخيةة تم بنائها ةلى التورعات الحاليةة والتق يرات وآرا  

ينطوي هذا البيان ةلى مخا ر معروفة وغير معروفةة وغير مؤك ة وةواما أخرىة وال ينبغي االةتماد ةليه بشررركا مفر . ويجت اإلشرررارة إلى 

ام مصطلحات تطلعية ميا أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكا "اوه اف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تح ي ها من خ ا استخ 

"ربما"ة "سرررررروف"ة "يلتمس"ة "ينبغي"ة "يتورا"ة "يشرررررررع"ة "يق ر"ة "ينوي"ة "يواصرررررررا" أو "يعتق " أو ما هو منفي منها أو غيرها من 

ميا هذه اوه اف المصطلحات المشابهة. وكذلا اوح اث الفعلية أو النتائج أو اودا  الفعلي لشركة القلعة ر  تختل  جوهريا ةن تلا التي تعكسها 

  .أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أدا  شركة القلعة ةلى بعض المخا ر والشكوك
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