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لفترة الربع األول  المالية    هاترلن نتائج  «ستتتيرا»  القاهرة لالستتتترمار والتنمية الرقارية
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 اإليرادات 
 (مليون جم)

 
 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 صافي الربح 
هامش( )مليون جم، %   

 
 

 2021يناير 14في    القاهرة

نهي (، CIRA.CA  ود البولصررا الويررة ا) أعلنت اليوم شررة ا الهاهةل لتثررر وال نالرنويا اليهال ا

أ بة شررررة ا  خاص فا  جي مااخ الت مات الريليويا الورةاملا والارررروة الويررررة ا، عم النرا   الواليا 

مليون جنيه   370.0، حيث وللت اإل ةادات 2020نوجوبة  30الونر يا جي  ال تثا أشرر ة نالرشررليليا لررةل 

اص عر د الخت   %، ورضررررت ال رر18، نهو نوو ثررررنوع ووير خ 2020/2021فتخ الةوع األنخ مم عرام 

األلواح الرشرررليليا  بت فيرررم الضرررةا د نالروا    وا ال ريت   الريليويا الراويا.وؤثرررارررات  الو   الوهي  م

نعلى هذه التلريا، . مليون جنيه فتخ نرس الررةل  207.2  لربلغ%  33ناإلهتك ناالثر تك ووي خ ثنوع  

ووي خ نهو نوو ثرررنوع  ،  2020/2021مليون جنيه فتخ الةوع األنخ مم عام   122.5صررراجي الةو     ولغ

 % فتخ نرس الررةل.33إلى هامش صاجي الةو  وصوخ و ، ميحووًا 12%

الةوع األنخ مم عام فتخ  اطالًب 12,952إلى ااميا و ل و  ع د الخلبا الوهي  مال راص ن   لص ت الشة ا 

  %46ثنوع  ووي خ  للااميا  رشليليا  الخا ا ال  م عوًما وز ادل،  %26نهو نوو ثنوع ووي خ    2020/2021

اجرراح ألوع  ليات ج   ل مع و ا ا اليام ال لاثي  جي ضوء  ،  نرس الررةل  ألف طالد فتخ   19لريت إلى  

  إجوالي ع د الخلبا وو الس الشة ا   ولغ(  k-12)ي  نعلى صيي   خاص الريليم األثاثي ن بت الاامي  .الا   

للو الس الراويا ووي خ   الرشليلياالخا ا حيث  يةس ذلك ال راص %، 5طالبًا وز ادل ثنو ا   لها   28,100

 . ألف طالد 30% لريت إلى 6

، أنضررر  محو  الهت الة يس الرنريذع لشرررة ا الهاهةل لتثرررر وال نالرنويا اليهال ا، أن نجي هذا الارررياة

 –أزما انرشرررال جيةنس ) وجي   و  الوريلها الرح  ات جي إحةاز نرا    و ا، على الةغم مم  ناحتالشرررة ا  

مررا   ،  (19 ثررررنوع  ؤ رر ه  نهو  وويرر خ  لإل ةادات  الولحوظ  عررام %  18النوو  مم  األنخ  الةوع  فتخ 

حة    أ ضًرا  يةس ذلك األداء الهوع   وا  م جوًعا واجرراح ألويا  ليات ج   ل وااميا و ل. ،  2020/2021

ضروان حيروخ الخت   ، والروازع مع ألطةاف ذات اليت ااويع االشرة ا على  يييم الوةدند اإل ااوي ل

 الريليويا دنن انهخاص. م مهةلا  على 

أزمرا انرشررررال جيةنس  ور رحر  رات نالرر اعيرات الوريلهرالإلى الخبييرا الورليةل نغية الورو يرا للهت  شررررال اأن

الا   ل،   صالرةّيف مع األنضراو جويع الشرة ات جي شررى أنحاء اليالم ، نالري اثرروجبت  يام  (19 –   وجي )

 امت  طال، نجي هذا اإلي والوةننا التزما لووا با أع مارررررا ات ن خولات طال ا أفة .  الرحلّ ن ذلك 

  حيريت  ويم  اوع،  2020/2021 الا     ال لاثري اليام  فتخ  جة     يليوي ووذجالشرة ا و عم الخت  ون 

  االجرةاضرريا  ونيوماال عبة ن ذلك الراويا،  الريليويا  الوؤثرراررات ووهةات  ال لاثرريا نمهةلا  م وةاما م

علًوا حة ا افريال الوثيلا الوناثبا ل م،   الخت  مع من   ،الري طول  ا الشة ا وي  عم للريلم  الاودل  جا ها

نالرذع  وّةم الخت  مم الرحوخ    (LMSورأن النووذج الريليوي الورذ ول  ة ةز على نيرام إدالل الريلم )

الرزاًما وروجي ات أن  ان ذلك وناًء على  رضريل م  ي  ثرواءم عم و  إلى منيوما الريلّ  منهخيا النييةوارتثرا  

وةن و وخ الريلم عم و ي   رييت جي   ن نااح الشرة ا جي  حهي  الارب أالهت  نضر   الارلخات الوينيا. نأمم 

جي  زن   أطهم الر ل س وةاجا الر ل بات نالوثرا ت الرةنولوجيا نال عم  ثراهممالس الواضري، فتخ شر ة 

منيوما   مم ثررررةعرا موا براالخت      وّةم ورا  حر دل.وال  ووا يرتالجي  رهر  م الوهةلات الر لاثرررريرا  لالتزم 

ا لونح م  اةوا  يليويا الشرررتيررريا الوريلّ   اتالحاررراو   ، حيث  م  زن  هم وةاجاالريلم اإللةرةننيا الا   ل

لونيوما الريلم الرة يز على  خو ة البينا الرةنولوجيا  مواصرررلا  اعرزام الشرررة ا   لىالهت ع    نأ. رةاجئام

  الت مات الريليويا الورةاملا جي  ه  م    الري  رويز و ا  الاررررب  نالة ادل  مةانا، ثررررييًا إلى  ةثرررري   ي عم و  

 الاوة الويةع.جي ورأح ث األنيوا الرةنولوجيا 

313

370

الربع األول 
2019/2020

الربع األول 
2020/2021

156

207

الربع األول 
2019/2020

الربع األول 
2020/2021

50% 56%

109

122

الربع األول 
2019/2020

الربع األول 
2020/2021

35% 33%
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الهت عم أنخو   اعرزازه  نأعة   إص ال    إ وام  وهيوا  صةوك  عوليا  نالري  م    600للشة ا  مليون جنيه، 

أول عملية من نوعها في  علًوا وأن ا    مع الواووعا الواليا هيةميس،  االثرةا يايا  الشةا ا  نريذها مم فتخ  

  2.3  بمعدل   االكتتاب   تغطية   شهدت نجاًحا ملحوًظا في ضوء أوضح أن العملية  وقطاع التعليم المصري.  

مع بدء طلبات االكتتاب وإغالقها في نفس اليوم، مما يعكس بوضوح قدرة الصفقة على جذب اهتمام   ،مرة

  والتنمية  لالستثمار  القاهرة  شركة  من   كل    حصول   مععملية  ال  نجاح  تزامنكما  بشكل كبير.    االستثمار  مجتمع

  شركة   من مع نظرة مستقبلية مستقرة  «  A»  يائتمان   تصنيف   على   المصدرة  والصكوك  «سيرا»   العقارية

، وتعد هذه اإلنجازات المذكورة شهادة  «ميريس»  المستثمرين  وخدمات   االئتماني  للتصنيف   األوسط  الشرق 

الوش ودل  ويم الواروع االثر والع، انخت ًا مم   ل  ا    الشة اعلى ال ها نالاويا الهو ا الري  حيى و ا  

على الوجاء والرزام ا ورحهي  أه اف النوو الويلنا جي الووا يت الوتخخا مع  ه  م أجضت النرا   اإل ااويا  

ها وا  الالشة ا    مشةنعاتجي  وو ت  الولووثا. نأنض  الهت أنه مم الوهةل  وظيف حييلا طةح اليةوك  

نالريليم  وهخاعات  الوار  جا  الوارهبليا  ن الااميياألثاثي  النا   بت  إلى  نريذ    ااميي،لريليم  واإلضاجا 

 . الرو يرات الوناثباإلعتن عن ا جي ماووعا مم األه اف الروثييا الوارهبليا األفة  نالري ثيرم ا

عوليا اإلنشرراءات التاصررا وااميا و ل وو  نا  الهت أن    نعلى صرريي  الوشررةنعات الروثررييا الها وا، أ

نج  الا نخ الزمني الوح د، نذلك والروازع مع الوارراعي الح ي ا الثررريراء  ه ًما ملحوًظا   شرر   أثرريوط  

 ورا هو متخ  فتخ اليرام الر لاثرررري    الاراميرا  طتة،  و ير ًا إلالتزمرانالوواجهرات  الرةافيص     راجرا

نأضرراف الهت أن  عم  حهي  نرا    و ا مارررهبتً. ثرري وة ااميا إطتة المشرريًةا إلى أن ،  2021/2022

ا الشررة ا    ليا  أثرريس واإلضرراجا إلى   ،ا نلي نج  أعلى الوارررو ات الحةم جاميي  إلى  خو ة   رخلع أ ضررً

حيلت ااميا نالري  لعلى مااحا األلض الواانلل لنذلك  ااميا و ل،الااميي و   حةملح  للنم اي ماروي

للحيرروخ على  التزما   الحةوميا  الوواجهات على  الشررة ا  وحيرروخ الهتنأشرراد  علي ا الشررة ا مؤفًةا.  

، موا ثيااهم جي ثنوات  10  جرةل  ا  موزص على  20مااحا األلض الوذ ولل مع ث اد مارحها  ا على 

اثرررروةال الشرررة ا جي دلاثرررا  نأ   الهت على لشرررة ا.  وا جهات النه  ا ر ماررررو ات الجودل  الحراظ على 

ناثررةشراف الوز   مم الرة  الا   ل الري مم شرأن ا  زن   مترلف اليوتء مم شرةا   ال فت الوروثر  

 مزندأ بة  واعربالها »ثريةا نالوة رع والت مات الريليويا جا ها الاودل وةثروم ميهولا، مع  ةثري  مةانا 

   .الاوة الوية الوارو ات اليالويا جي وأعلى الويا ية نالت مات الريليويا الورةاملا ل

ورذخ ج ودًا ح ي را جي  بني  الرذع   »ثرررريةا جة     ء إلىروراالن وراالشرررر  ر   اعرزازه    أعة  الهت عم  افررامرً ن

الوجراء ورالرزام الشررررة را  اراه الخت  نالونيومرا  ناإلجةاءات ال رادجرا إلى  الرر اوية  ن خبي  ماووعرا مم  

مر   ،  النررا   الهو را الري ناحرت الشررررة را جي  حهيه را حيرث  يةس  نس،الريةمنرذ ور ا را انرشررررال  الريليويرا  

جة      مواصررلاعلى  ، مؤ  ًاالرزام ا الورا د وره  م أجضررت الت مات الريليويا للخت   ل  ا على الوجاء و 

غم الرح  ات االثر نا يا الةاهناال ؤن  اليوتنالرراني  اليوت  .، ل 
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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 

 
 

 
 (2020نوجوبة 30)اعرباًلا مم  المساهمينهيكل 

 

 

 
 

 الرو يات الوارهبليا 
اثرررت ام م ت اليبالات نالةلوات اال يا فنجها    حروع هذا البيان على  و يات مارررهبليا، نالرو ع الوارررهبلي هو أع  و ع ال  ريررت وو ا ع ان اح اث  ال تيا، ن وةم الريةف عليه عم طة  

ياتف، ف يرزمف، ف ة ف، ف تخ ف، فموةمف، فمرو عف، فمشةنعاتف، ف نبليف، فعلى للره  ةاتف، ف   فف، فمة هدف، ف ه لف، ف رحوتف، ف يره ف، ف  ف، فالره  ةاتف، ف ررةضف، ف و 

نجه التيرررو ، إلى الرو يات الري  رضررروم  علمف، فثررروفف، ان جي  ت حالا، ما  نري ا ان  يبيةات افة  مواثلا الري    ف الى الريةف على الرو ع واعرباله ماررررهبلي. هذا  نخب ، على

ي الواررهبت نغيةها مم الوارا ت  اليا الواررهبليا ان التخ  أن الرو يات وشرأن األعواخ الراال ا ناإلدالل، نالنوو أن الةوحيا ناليةنف اال ريراد ا نالرنييويا الياما جميلومات عم النرا   الو

 الري  ؤثة على الشة ا.   

 اث مارهبليا، نالري  هوم على اجرةاضات اإلدالل ن نخوع على متاطة ميةنجا نغية ميةنجا نما ولا،  الرو يات الوارهبليا  يةس نج ات النية الحاليا إلدالل الشة ا )فاالداللف( على أح

الوالدل جي هذه   الوارهبت، ان عم أداء الشة ا أن اناازا  انغيةها مم اليوامت الري     ؤثة على ان  ةون نرا   الشة ا الريليا أن أداءها أن إناازا  ا مترلرا افرتجا جوهة ًا عم أع نرا   جي 

ليا  ا افرتجا جوهة ا عم هذه الرو يات الوارهبليا، أن الرو يات الوارهبليا صةاحا أن ضونا.     رابد  حه  أن ع م  حه  هذا االجرةاض جي افرتف الحالا الواليا الريليا للشة ا ان نرا   عو

لي د مم الوتاطة نالشرةوك الري     راربد جي افرتف الرو ع الواررهبلي ان الره  ة أن الرنبؤ افرتجا جوهة ًا عم   ع م  واج  الرو يات ثرواء  انت صرة حا ان ضرونيا.  تضرع أعواخ الشرة ا

وت، نالوناجارا ونااح نثر  ليناصرة الة ياريا ورة   الياألمة الوا ع. نهذه الوتاطة  رضروم الرهلبات وأثريال التامات، أن  ةلرا اليوالا التزما لوزانلا النشراط، ن  لل الشرة ا على اثرربهاء ا

على الاراحا اإل ليويا  الت مات الريليويا  مرليةات األنضراص الارياثريا ناالجرواعيا نالهانونيا ناال ريراد ا، ثرواء جي ميرة أن على صريي  اال ريراد اليالوي، نماررا ات ن خولات  خاص 

الرا  ل، ن هلبات أثريال صرةف اليوتت، ن  لل اإلدالل على الرحةك ال  ي  نالارة ع لرح    الوتاطة الواررهبليا  نال نليا، ن  اعيات الحة  نمتاطة اإللها ، ن أثية الرضرتم، ن لية أثريال  

جإنه جي حاالت  ويض الويلومات الوالدل جي هذه الوثيها، ووا جي ذلك الويلومات الواليا، طةأ علي ا ويض الري  تت ولةض الرهة د الي دع، نوالرالي   ألنشررررخا الشررررة ا مع إدالل الوتاطة.

  ميينا     ترلف الواووص أن الناد الوئو ا الوالدل هنا عم اإلجوالي الريلي.
 

 

 

51.2%

4.9%

43.9%
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