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 2020 أبريل 16في  القاهرة

(،  CIRA.CA ةود البووصر  الرررك  ) أعلنت اليوم شركة  الاهرك  لسترمارهو لالمنري  الااهو  

لري أةبك شررركة  ع ها  هي مي ل هل الاتلهل الماليري  الرملهلل  سهل رررور الرررررك  ، ع  

لليون  666.5، حيث سلغت اإل كادال 2020مبكا ك  29نمهئ هه الرهلي  لل ررم  أشررهك الرنمهي  مي  

لالفوائت لسلغت األوسهح المشررغيلي  عبخ  رررض البرركائ    %.57جنيه، لرو نرو تررنوب سراتل 

سز هد    2019/2020لليون جنيه  سل النرررا األلل ل  عهم   336.8 1لاإلرسك لاالتررمهسك

رهلش األوسهح المشرررغيلي  عبخ  ررررض البررركائ  لالفوائت  ، مي حي  تكاجع%45ترررنو   عتوره 

 صررهمي الكس سلغ %  سل نفس الفمك . ل51 نا   لئو   ليبلغ 4.1سواعع  لاإلرسك لاالتررمهسك

سراتل ترنوب   ، لرو نرو للحوظ2019/2020النررا األلل ل  عهم  لليون جنيه  سل   223.7

رهلش صرررهمي سينره سلغ   الاهم ال رررهس ،نفس الفمك  ل   سل  لليون جنيه 167.1لاهسخ  %،34

 .%  سل نفس الفمك 34الكس  

% 33   سن ررب  تررنو (BUC) لعت وصررتل الشرركة  اوتفها عتد ال لب  مي جهلا  ستو سهلاهرك 

طهلبًه  سل نفس   7,885لاهسخ ، 2019/2020طهلبًه  سل النررا األلل ل  عهم  10,450ليبلغ 

، %71نا   ليبلغ  11سواعع  لل هلا  المشرغيلي ال هع   اوتفع سذلك لاتل ل .الفمك  ل  الاهم ال رهس 

ع ها الماليض لعلى صررررايت . طهل  14.710  بلغلل هلا  االتررررمياهسي   الاتو إجرهلي   علًره سأن

طهل   سل  26,815  سلغ إجرهلي عتد ال لب  سرتاوس الشركة  (k-12) األترهتري لعبخ ال هلاي

ز هد   . لن حت الشركة  مي%10، لرو نرو ترنوب سراتل 2019/2020النررا األلل ل  عهم 

علًره %  سل نفس الفمك ، 95ناهط لئو   لمبلغ  3للرتاوس المهسا  سواعع  مشرررغيلي ال هع  ال لاتل

 28,300ليبلغ %7راتل تررنوب سللرتاوس  االتررمياهسي      هعالمنري  إجرهلي الشرركة  عهلت س سأن

  .النرا األلل ل  الاهم ال هوب سل طهلبًه 

 ،الكئيس المنفيذب لشكة  الاهرك  لستمارهو لالمنري  الااهو    لحرت الاسلضر   أ ،لمي رذا ال ريهر

الشركة  لضرات على وأس أللو هتهه اتاها المتاسيك السزل  لبررهن لمهسا  ال سق لاكواتهض  أن  

التواترري  الكئي رري  دلن انا ها سأعرررى دوج  لرلن ، مي ظخ تأةك ةهم  األنلر  لالر ترر ررهل 

هلمتاعيهل غيك الر ربوع  النمشرهو ميكلس ةوولنه الر رم ت )ةوميت  المالير  مي شرمى أنحه  الاهلض س

توتك  اإلغسر الر عرت لل رهلارهل لالررتاوس على  مرأةيكاإلداو  س لعيللفرت الاس إلى (. 19 –

لنذ شهك سوعا جريع الاكاو الذب أصتوته الحلول  الررك    الك سروج  الاهئسل الررك  ، ل

على الحموا  انمشررررهو ميكلس ةوونره الر ررررم رت، ل ةرتًا  جهودررهإطرهو مي  الررتاوس لال رهلارهل 

. لتهسع الاس أن عهئستهضال سق لصررح  حره   ل  أجخ ضرررهن رذا الاكاو  لاخ  ضرركلو  اتاها

 تررمواصررخ جهودره للمأةت ل  تررسل  لصررح  مك   الارخ لجريع ال سق سهلموازب لعاإلداو  

 .لواةب  الرمغيكال لالر م تال الكارن 

 
لليون جنيه  17.7ساير   لليون جنيه لةذلك تلهليا إنشه  الرشكلا 23.9ساير   CAPMEDسم  يخ إ كادال ل  عاود تشييت لشكلا  2020/ 2019عهلت شكة  الاهرك  لستمارهو لالمنري  الااهو    سل الاهم التواتي  1

 .لليون جنيه 6.2لع ت  يخ ل رخ وس  ساير  
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 (لليون جض)

 
 

 
 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 )لليون جض، % رهلش(

 
 
 

 صافي الربح
 )لليون جض، % رهلش(

 
 

ل رررم تال مي الماهلخ لع المي أستاره مك   الارخ  لاللفه     ررركع هللأعكق الاس ع  اعمزازه س

مي نارخ ةهم  الرنرهرا التواتررررير  الراكو  س رهلار  ستو  ن  الوضررررع االتررررمانرهئي الكار ، حيرث 

تررررهعر  مات ل  تفايرخ  72نمكنرت مي غبررررون ه على شرررربلر  اإلهر لالررتواس المرهسار  إلى عنوات

أطاض المتو س   أنالاس  أةتلهوس الرهضررري. ل 15 سمهو خ  ، لالررررهدوض ع  ساتسكلتوةول المال  

السزلر  لمارت ض لشرررركح الرواد الرتواتررررير  ع  سارت لتحاي    المرتو بير  لاألدلالسرهلمانيرهل  لزلد 

المواصررخ لع ال سق لإداو  على   عتوتهض  مبررسً ع األرتاف الماليري  سلخ احمكامي  لتررهول ، 

انوال المالض اإلللمكلني . لأضرررهف الاس أن الشررركة  أةبمت  سل الفمك  ل مهضلمهسال حبررروورض

ل سق سركاحخ لتات ض أمبرخ الاتلهل الماليري   ل   سلال رور الررركب  مي الرهضري  و هدتهه 

تبرهري أسكز  سراه يك ل   سل ت بي  سكلتوةول المالض ع  سات الماليض األترهتري لعبخ ال هلاي

سأحتث األدلال  االممكاضررري تزل ت الفررررول التواتررري   لالك لع لرتاوس التللي  مي لررررك،  ا

ألا طهل  لطهلب  ل   20تم هلز أعتادرض  ، علًره سأن طسق تلك الركحل   لالوتررهئخ الملنولوجي 

رااول  سهل ررور.  التواترري   ال ههسرررركلمهت ، لالمي تمريزالمهسا  ترر ررهل الماليري  الرايت   سهلر

سمحت ث لت و ك إجكا ال عيت لعبول طسق لكاحخ الماليض األترهتري  لسهدو اإلداو   أن  لألضر 

إلى  للصرروالً  ،ستا   ل    وال الم رر يخ لالايت ،لعبخ ال هلاي عبك البواس  اإلللمكلني  المهسا 

 .رابخدمع لركلمهل الاهم التواتي ال

اإلداو  عهلت سمبني لضررر  الاس أن لمي إطهو حكصرررهه على صرررح  لترررسل  مك   الارخ، أ

المبهعت االجمرهعي، لرهوتررهل ل روع  ل  المتاسيك لال رريهتررهل االحمكاز   الرررهول  لماز ز 

لمي لاتلمهه ت و ك لنررر  إللمكلني  لزلد  سأحتث الوتررهئخ الملنولوجي  التررمياهق لت ررهيخ  

الانهصرك الكئي ري  األ ك    اصرللع لو% ل  مك   الارخ، 80آليهل الارخ ل  الرنزل لحوالي  

تنهلق الحبرروو ميره  لع نرررا دلام  على أتررهس  سفك   الارخ أدا  لههلهه ل  لاكال الشرركة   

داو  سمحت ث لت و ك ةهم  ال ريهترهل لاإلوشرهدال الرمالا  سهلررح  للفت الاس إلى عيهم اإلسينهض. 

لمرتاسيك الرررررهولر  مكض ل روعر  ل  ا، لع لال ررررسلر  لالبيئر  لرواةبر  الر ررررم رتال الكارنر 

ةهم  األسني   لتاايضم هيك ل السزل  روادال شركا للرحهمل  على نلهم  لاكال الارخ، عسل  على 

 ةإجكا  احمكازب إضهمي.سرف  دلو   لالر ت هل المهسا  

 هلا  سجت ت   ةليهل 6 إلنشرره   ررمهتفل تلل الزلني الرل هلماً أةت الاس على الربرري عتًله مي ل

سنهه   الكسع الاهني ل  الاهم ال هوب  ئي  للرشررركلاعرهل اإلنشرررهاألحيث تض إن هز  ستو سهلاهرك ،

 Regentلتوتر   لشركلا أّله على صرايت سهترمانه  سا  المشر يبهل لالم هيزال الررغيك . 

British School  ، األلضررها سشررلخ جيت مي ظخ  ئي نشررهعرهل اإلاأل ت كب سرت ن  الرنررروو

الاهللي  سإوشرهدال المبهعت  ةره  لمزم ،%60 تشرغيلي  لوعع الرشركلا س هع   ارخالكارن ، حيث 

ل رهلو  لحرتال اإلداو  سرهتررررمئ رهو إلى عيرهم الاس للفرت . الشررررارررررير   اوترتا  لارتال الوعره ر ل

، اإلنشره ال المهسا لاهللي  لع توميك جريع لترهئخ الناخ الاهصر  سشركة  ل   رل لموميك الللرشركلا 

 لارهل اإلنشه ال سهلرشكلا. الر هم  لالوعتماليص ل تايًه

للمحول إلى الر تر ر  الماليري  الكائت  مواصرخ تكتريخ و هدتهه سهل رور تر لا ممض الاس سأن الشركة   

المي   الكارن تات ض البكالا الماليري  مهئا  ال ود  مي لرررررك، لالك على الكغض ل  المحت هل مي 

الرالري  لال سق مي عتو  مه ع  ةا . ةره أعكقالاهلض حوله ةهم  الر ترر ررهل الماليري  تواجهه

على مك   الاررخ  لةرذلرك جرهرز ر  لعرتو على ت رهلز األزلر  الكارنر  سابرهل لعو  غيك ل رررربوعر ، 

 تحاي  األرتاف االتمكاتي ي  للشكة   سل الفمك  الاهدل .
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 لالستعالم والتواصل

 
 (+ 202)  2274-1667تليفون:  

 IR@cairoinvest.com.egبريد إلكتروني: 
 

 معلومات عن السهم
 

 2018أكتوبر   1 تاريخ القيد

 CIRA.CA كود البورصة المصرية 

 582,790,325 إجمالي عدد األسهم 
 جم  0.40 القيمة االسمية للسهم 

 مليون جم  233.1 رأس المال المدفوع 

 
 

 
 (2020مبكا ك  29)اعمبهًوا ل   هيكل المساهمين

 

 

 
 

 الموعاهل الر مابلي 
اتررماتام لاخ الابهوال لالللرهل االتي   لماه    حموب رذا البيهن على توعاهل ل ررمابلي ، لالموعع الر ررمابلي رو أب توعع ال  مرررخ سوعهئع ال احتاث تهو اي ، ل رل  الماكف عليه ع  طك  

اهل ،  تامزم ،  تك  ،  تا ت ،  لرل  ،  لموعع ،  لشكلعهل ،   نبغي ،  على للمات كال ،  تهتف ،  لكتا  ،  تاتو ،  تمحرخ ،  تامات ،  عت ،  المات كال ،  تفمكض ،  توع

لجه الارررروي، إلى الموعاهل المي تمبرررر   علض ،  تررروف ، ال مي ةخ حهل ، له  نفيهه ال تابيكال ا ك  لرهةل  المي تهتف الى الماكف على الموعع سهعمبهوه ل رررمابلي. رذا  ن ب ، على

ي الر رمابخ لغيكره ل  الر رهئخ هلي  الر رمابلي  ال الا ت أل الموعاهل سشرأن األعرهل الم هو   لاإلداو ، لالنرو أل الكسحي  لاللكلف االعمررهد   لالمنليري  الاهل  ملالولهل ع  النمهئا الر

 المي ت ةك على الشكة .   

تاث ل مابلي ، لالمي تاوم على اممكاضهل اإلداو  لتن وب على لاهطك لاكلم  لغيك لاكلم  لل هول ، الموعاهل الر مابلي  تالس لجههل النلك الحهلي  إلداو  الشكة  ) االداو  ( على أح

الواود  مي رذه   الر مابخ، ال ع  أدا  الشكة  أل ان هزاتههلغيكره ل  الاوالخ المي عت ت ةك على ان تلون نمهئا الشكة  الفالي  أل أدا ره أل إن هزاتهه لاملفه ا مسمه جورك ًه ع  أب نمهئا مي 

ليهتهه ا مسمه جورك ه ع  رذه الموعاهل الر مابلي ، أل الموعاهل الر مابلي  صكاح  أل ضرنه. عت  م ب  تحا  أل عتم تحا  رذا االممكاض مي ا مسف الحهل  الرهلي  الفالي  للشكة  ال نمهئا عر

لاتد ل  الراهطك لالشرلوك المي عت تم رب  مي ا مسف الموعع الر رمابلي ال المات ك أل المنب  ا مسمه جورك ًه ع    عتم توام  الموعاهل تروا  ةهنت صرك ح  ال ضررني . تابرع أعرهل الشركة 

رخ، لالرنهم ر  سن هح لترت لانهصرك الكئي ري  سفك   الااأللك الواعع. لرذه الراهطك تمبرر  المالبهل سأتراهو الاهلهل، أل تللف  الارهل  السزل  لرزالل  النشرهط، لعتو  الشركة  على اترمباه  ا

على ال رهح  اإلعليري  الاتلهل الماليري   لمغيكال األلضرها ال ريهتري  لاالجمرهعي  لالاهنوني  لاالعمررهد  ، تروا  مي لررك أل على صرايت االعمررهد الاهلري، لل رم تال لت ووال ع ها 

الفهئت ، لتالبهل أتراهو صركف الارسل، لعتو  اإلداو  على المحكك التعي  لال رك ع لمحت ت الراهطك الر رمابلي  لالتللي ، لتتاعيهل الحكق للاهطك اإلورهق، لتأةيك المبراض، لتغيك أتراهو  

مإنه مي حهالل سا  الرالولهل الواود  مي رذه الوةيا ، سره مي الك الرالولهل الرهلي ، طكأ عليهه سا  المات سل سغكض الماك   الاتدب، لسهلمهلي   ألنشرررر   الشرررركة  لع إداو  الراهطك.

  لاين  عت  املا الر روا أل الن   الرئو   الواود  رنه ع  اإلجرهلي الفالي.
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