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القاهرة لالستتممار والتنمية الققارية سستيرات تقلن نتائا ا المالية لرترة النصتف األول  
 2020/2021من عام 

 
 اإليرادات 
 (مليون جم)

 
 

قبل الضرائب المعدلة األرباح التشغيلية 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 صافي الربح 
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 2021أبريل  15في    القاهرة

 وًما  21بواقع   2019/2020ملحوظة هامة: تجدر اإلشاااارل  ار ارت اد  دي م ال اا اااا  ا عا م   ال 

ااذي   حكومي، حيث  رجع ذاك  ار ااقرار اا2020/2021مقارنة باا ااااا  ا عا م   ال م  اإل رايات  

 ار شاا ر مارن نجيجة   2020/2021تم  صاادارم مرًًرا بجيجيب بدا اا اااب اا اني م  ااااا ة اادرا ااية  

(. عبااجااي قامت اإليارل بجعد ب اا جائج اامااية اامدققة ا جرل اا ا  ا عا م   19 –انجشار فيرعن )كوفيد  

، ب اد  تحلياب 2020/2021ي  اجعكس ن س  ادي م اال فجرل اامقاارناة م  ااعاال ااجاار  2019/2020 اال  

  2019/2020عقيان معدالت اا مو بدقة. ع لر هذم ااخل ية  يجم  رض نجائج فجرل اا ا  ا عا م   ال  

جد ر بااذكر من ا جباًرا م  تار خ  صاادار  ك جائج مدققة، با ااج  اا ما  اايجم  رحااب تحت ب د نجائج معداة.

، عبااجااي  اااايجم تاااااجيب جميع اإل رايات باا عب  ا اااايبدا اا اااااب اا ااني م  ااعال اادرقد هذا اابياان،  

 .2020/2021عااجكااي  اامرتبطة بب في ااحاابات اامدققة ًالا ااربع اا ااث عااربع ا ًير م   ال 

(، عهي CIRA.CA)كوي اابورصااة اامااار ة  م ل ت اايول شااركة ااقاهرل اال ااج مار عااج مية ااعقار ة

خدمات ااجعليمية اامجكاملة باااااااوم اامااااار ة،    اا جائج اامااية مكبر شااااركة قطاد ًا  في مجاا اا

مليون ج يب   758.8، حيث بللت اإل رايات 2021فبرا ر  28عااجشااليلية ا جرل اااااجة مشاا ر اام ج ية في  

% بعد ااجعد ب(. عارت ع 23% )14، عهو نمو  اا وي بمعدا 2020/2021ًالا اا ااا  ا عا م   ال 

مليون ج يب ًالا اا ااا  ا عا    514.5% بعد ااجعد ب( اياااجب  40% )23وي  مجمب ااربح بمعدا  اا  

نقطة مئو ة  5.2% ماااااجاًل نمًوا  اااا و ًا بواقع 68، بي ما بلغ هامش مجمب ااربح 2020/2021م   ال 

نقطة مئو ة بعد ااجعد ب( ًالا ن س اا جرل.  العل  لر ذاك، ارت عت ا رباح ااجشااليلية قبب ًااام   8.2)

مليون  415.8% بعد ااجعد ب( اجبلغ 45% )23عاا وائد عاإلهالك عاال ااج الك بمعدا  اا وي ااضاارائ   

، بي ماا ارت ع هاامش ا ربااح ااجشااااليلياة قباب ًااااام  2020/2021ج ياب ًالا اا ااااا  ا عا م   اال  

%  55نقطاة مئو اة بعاد ااجعاد اب( ايبلغ    8.2نقطاة )  4.3ااضاااارائا  عاا وائاد عاإلهالك عاال ااااج الك بواقع 

مليون ج يب، حيث 249.9ا ن س اا جرل. ع لر هذم ااخل ية، ارت ع صااااافي ااربح ارت اً ا ً ي ًا، عبلغ ًال

% ًالا اا ااااا  ا عا م   ال 33%، بي ما بلغ هامش صااااافي ااربح 12 ااااجب نمو  اااا وي بمعدا 

2020/2021. 

ًالا اا ااا  ا عا  ًاابًا   13,157عقد رصاادت ااشااركة ارت اد  دي ااطلبة اامقيد   في جامعة بدر  ار 

%، مد وًما بز ايل ااطااقة ااجشااااليلياة الجاامعاة بمعادا 26عهو نمو  اااا وي بمعادا   2020/2021م   ال 

ما  ًاا  ًالا ن س اا جرل، في حااوا افججاح كليات جد دل مع بدا ة ااعال  19اجاااب  ار   %29 اا وي  

( بلغ  جمااي  دي ااطلبة  k-12اادرا اااي ااجد د. ع لر صاااعيد قطاد ااجعليم ا  اااا اااي عقبب ااجامعي )

ااطاقة ااجشاااليلية  %، عهو ما  ججاعز معدا نمو 7ًاابًا بز ايل  ااا و ة قدرها   28,579بمدارن ااشاااركة 

 ًالا ن س اا جرل.% 6المدارن ااجابعة، عااذي بلغ 

 عفي هذا اااااايام، معحاااح محمد ااقال اارئيس ااج  يذي اشاااركة ااقاهرل اال اااج مار عااج مية ااعقار ة، من

تعكس نجاح ااشركة في ااب اا  لر اإلنجازات اامحققة   2020/2021اا جائج اامااية ال ا  ا عا م   ال 

ًالا ااعال ااماحااااي، عتركد ااجزام ا بجحقيد مهداف ا اامجم لة في تقد م ًدمات تعليمية عم اهج يرا ااااية 

، م ذ  ويل ااطالا  ار  ااية ااجويل بي اااعار م ا ااابة  صاااحاا اادًوا اامجو اااطة. فقد قامت ااشاااركة

، بجب ي نموذج تعليمي فر د  جيح الطالا  مكانية ا اجكماا برامج م 2020اامر اااات ااجعليمية ًالا  ال 
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عمقررات م اادرا اية بمقرات اامر اااات ااجعليمية ااجابعة، مع  بر اام ةومة االفجراحاية فائقة ااجويل ااجي 

(  LMS موذج ااجعليمي اامذكور  رتكز  لر نةال  يارل ااجعلم )ًورت ا ااشركة الجعلم    بعد،  لًما بين اا

عااذي  مّك  ااطالا م  ااجحوا باااال ااة م قطعة اا ةير  ار م ةومة ااجعلّم    بسعد  ااواا كان ذاك ب اًا 

 لر ت ضاايل م مع ااجزاًما بجوجي ات ااااالطات اامع ية. عمشااار ااقال  ار منب  لر اارام م  ارت اد ااطاقة  

( نجيجة  حاافة مدر اة جد دل بي  فجرتي k-12لية امدارن قطاد ااجعليم ا  اا اي عقبب ااجامعي )ااجشالي 

،  ال من ارت ااد  ادي ااطلباة  2020/2021عن س اا جرل م   اال    2019/2020اا ااااا  ا عا م   اال  

 0.5بواقع   (k-12اامقيد   مندى  ار نمو معدا ااطاقة ااجشااليلية بقطاد ااجعليم ا  ااا ااي عقبب ااجامعي )

. ع لر صااعيد قطاد ااجعليم 2020/2021% ًالا اا ااا  ا عا م   ال 95.3نقطة مئو ة اياااب  ار 

% في حاوا افججاح الال  كليات جد دل، بي ما 29ااعااي، ارت عت ااطاقة ااجشاليلية الجامعات بمعدا  ا وي 

،  لًما  2020/2021 ال  % ًالا اا اا  ا عا م 26ارت ع  جمااي  دي ااطلبة اامقيد   بمعدا  ا وي  

 % ًالا ن س اا جرل م  ااعال ااماحي.71% مقابب 69بين معدا ااطاقة ااجشليلية انخ ض  ار 

عم را ااقال     ارعرم بمضاي ااشاركة قدًما في ت  يذ ًطل ااجو اعات بكب م  قطاد ااجعليم ا  اا اي 

ح اارؤ اة نجيجاة ااجحاد اات ( عقطااد ااجعليم ااعاااي،  لر اارام م   ادل عحااااوk-12عقباب ااجاامعي )

(. فقد حاااالت ااشاااركة  لر تراًي  ب اا مدر اااة  19 –عااجدا يات اامجعلقة بانجشاااار فيرعن )كوفيد  

ياًب   (SIS)عمدر اااة  ااااكااااونر ا امانية اادعاية    (BCCIS West)بر جش كواومبيا ااك د ة اادعاية 

جد دل بمحافةة  اوهاج،  لًما بان مشارعد أمع ع ااتأ بلرا ااقاهرل، عكذاك مدر اة فيوتشارز اللات اا

ااشااااركة انج ات م  تعيي  م ضاااااا هيئاة ااجادر س بااجاامعاة عمدر ااااجي بر جش كواومبياا ااك د ة اادعاية 

(BCCIS West)  ( عمدر اة  ااكااونر ا امانية اادعاية(SIS عتواصاب ااشاركة حاايًا م ماا ب اا جامعة .

 ر  ااابجمبر م  ااعال ااجاري.  العل  لر ذاك، بدر بمحافةة م ااايوً،  لر من  جم تشاااليل ا بحلوا شااا

 ااجد دل.كلية ااعلول ااطبية ااجطبيقية حالت جامعة بدر بااقاهرل  لر ااجراًي  ااالزمة ابدا تشليب 

عفي  ًار ا اجراتيجية ااشاركة المااا دل في تخ ي  م باا اار اول اادرا اية  لر معاياا ا مور  بر توفير 

بة، عقعت ااقاهرل اال اج مار عااج مية ااعقار ة س ايراا ات اقية شاراكة مع أبيب ًدمات تعليمية بي اعار م ا ا

كاشأ ذراد ااجمو ب اال اج الكي اشاركة بلجون اامااية ااقابضاة، ااجي  اجاامح  عاياا ا مور  مكانية  اداي 

اخطول  قاال شا ري بيقب معرام مطلوبة عموافقة فور ة، حيث  ايجم ت  يذ هذم ا 12اار اول اادرا اية  لر 

 .مدارن،  لر من  جم ت  يذها في باقي اامدارن ااجابعة بعد فجرل قايرل 7بشكب تجر بي في 

عًجاًما، مشاي ااقال بج وي ااشركة اادؤعبة في ت  يذ ا جراتيجية اا مو ع عي ا اامجواصب  ار توفير مر اات  

 ا  لر  حافة عافججاح كليات  تعليمية مخجل ة في اااوم عتعز ز تواجد  المج ا ااججار ة،  ار جان  حرص

فائقة   ااجعليمية  ااخدمات  اامجو طة  لر  اادًوا  قبب مصحاا  اامج امي م   ااطل   اجلبية  عمدارن جد دل 

ماججدات   آًر  اإلفااح     تطلعاتب  ااقال     م را  كما  اامعقواة.  ا  عار  ذات  ااجو عات  ااجويل 

 في ااوقت اام ا  .   اامخططة
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 والتواصل لالستعالم 

 
 (+ 202)  2274-1667تليرون:  

 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 

 
 

 
 (2020فبرا ر  28)ا جباًرا م   المساهمينهيكل 

 

 

 
 

 ااجوقعات ااماجقبلية 
ا ااجخدال م ب ااعبارات عااكلمات االتية أعفقا    حجوي هذا اابيان  لر توقعات ماااجقبلية، عااجوقع ااماااجقبلي هو مي توقع ال  جاااب بوقائع اع احدا  تار خية، ع مك  ااجعر   ليب    ًر د

عاتأ، أتعجزلأ، أترىأ، أتخطلأ، أممك أ، أمجوقعأ، أمشرع اتأ، أ  بليأ، أ لر الجقد راتأ، أت د أ، أمرتق أ، أتقدرأ، أتجحمبأ، أتعجقدأ، أقدأ، أااجقد راتأ، أت جرضأ، أتوق

عجب ااخااااو ،  ار ااجوقعات ااجي تجضااام    لمأ، أ اااو أ، اع في كب حااة، ما    ي ا اع تعبيرات اًرى ممااللة ااجي ت د  اار ااجعر   لر ااجوقع با جبارم مااااجقبلي. هذا   طبد،  لر

ي اامااجقبب عايرها م  اامااائب  ااية اامااجقبلية اع ااخطل مع ااجوقعات بشاين ا  ماا ااججار ة عاإليارل، عاا مو مع ااربحية عااةرع  االقجاااي ة عااج ةيمية ااعامة فمعلومات    اا جائج اام

 ااجي ترالر  لر ااشركة.   

دا  ماجقبلية، عااجي تقول  لر افجراحات اإليارل عت طوي  لر مخاًر معرعفة عاير معرعفة عمج واة،  ااجوقعات ااماجقبلية تعكس عج ات اا ةر ااحااية إليارل ااشركة )أااليارلأ(  لر مح

ااواريل في هذم   ااماجقبب، اع    مياا ااشركة مع انجازات اعايرها م  ااعوامب ااجي قد ترالر  لر ان تكون نجائج ااشركة اا علية مع ميااها مع  نجازات ا مخجل ا اًجالفا جوهر ًا    مي نجائج في 

ليات ا اًجالفا جوهر ا    هذم ااجوقعات ااماجقبلية، مع ااجوقعات ااماجقبلية صراحة مع حم ا. قد  جاب  تحقد مع  دل تحقد هذا االفجراض في اًجال  ااحااة اامااية اا علية الشركة اع نجائج  م

اعدي م  اامخاًر عااشاكوك ااجي قد تجااب  في اًجال  ااجوقع اامااجقبلي اع ااجقد ر مع ااج بر اًجالفا جوهر ًا       دل توافد ااجوقعات  اواا كانت صار حة اع حام ية. تخضاع م ماا ااشاركة

مب، عاام افااة ب جاح ع ال اع اصار اارئيااية ب ر د ااعا مر ااواقع. عهذم اامخاًر تجضام  ااجقلبات بي اعار ااخامات، مع تكل ة ااعمااة ااالزمة امزاعاة اا شااً، عقدرل ااشاركة  لر ا اجبقاا ا

 لر اااااحة اإلقليمية  ااخدمات ااجعليمية  مجليرات ا عحااد اااايا اية عاالججما ية عااقانونية عاالقجاااي ة،  اواا في ماار مع  لر صاعيد االقجاااي ااعاامي، عمااججدات عتطورات قطاد 

اا ائدل، عتقلبات م اعار صار  ااعمالت، عقدرل اإليارل  لر ااجحرك اادقيد عاااار ع اجحد د اامخاًر اامااجقبلية  عاادعاية، عتدا يات ااحرا عمخاًر اإلرهاا، عتيالير ااجضاخم، عتلير م اعار  

فإنب في حاالت  بعض اامعلومات ااواريل في هذم ااواليقة، بما في ذاك اامعلومات اامااية، ًرم  لي ا بعض ااجعد الت بلرض ااجقر   ااعديي، عبااجااي    نشااااطة ااشااااركة مع  يارل اامخاًر.

  معي ة قد  خجل  اامجمود مع اا ا  اامئو ة ااواريل ه ا    اإلجمااي اا علي.
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