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ها المالية لفترة الربع األول  « تعلن نتائجسيرا»  القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية
 2021/2022 من عام

 
 اإليرادات 
 (مليون جم)

 
 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 صافي الربح 
هامش( )مليون جم، %   

 
 

 2022  يناير 26في   القاهرة

وهي أكبر (،  CIRA.CA  كود البورصرة المرررية) أعلنت اليوم شرركة القاهرة لالسرتثمار والتنمية العقارية

شرركة طاا  اا  في ماا  الدمما  التعليمية المتااملة االوروا المرررية، عل النتاال المالية والتلرةيلية  

مليون جنير  اال  الرا    430، حير  الةرت اريرادا   2021نوفمبر   30المنت يرة في الثالثرة أشرررر ر  لفترة  

امرحلة    المقيميلعمد الاالب   %، افضر  ارففا 16، وهو نمو سرنو  امعم  2021/2022األو  مل عام 

األرااح التلرةيلية طب  اررم  كما ارففعت  .( وكذلك التعليم الاامعيK-12التعليم األسراسري وطب  الاامعي )

، مليون جني  اال  نفس الفترة  218.7  لتبلغ%  6الضرراا  والفواام وارهال  واسسرت ال  امعم  سرنو   

التااليف % نتياة ارففا  50.9نقاط ليررر  ىل    5.1مررربوا ا اتراج  هامش األرااح التلررةيلية امقمار 

اريرادا  المرفباة ا ا التي لم والماموعة اال  العام المراسرري الورراا ، اوررب  التوسررعا  التي حققت ا 

جني  اال  الرا  األو  مل مليون   107.7صررافي الرا    . وعل  هذه الدلفية، الغحت  اآلنفتبق  االاام  

%  12.1ىل   هامش صافي الرا   ، مربوا ا اوصو   %12امعم   سنو   فراج   وهو  ،  2021/2022عام  

، ويرج  ذلك ىل  فراج  األرااح التلررررةيلية طب  ارررررم الضررررراا  والفواام وارهال  اال  نفس الفترة

 .واسست ال  اارضافة ىل  ارففا  فااليف التموي  اال  نفس الفترة

الرا  األو  مل اال    اطالب    14,007ىل  اامعة امر ا   عمد الالبة المقيميلارففا  وطم رصرررم  اللرررركة  

 وهو ما أثمر عل زيادة  اميمةالاليا  الافتتاح ، في ضررو   %8وهو نمو سررنو  امعم    2021/2022عام 

والتي لم فرر  ىل  طاطت ا القرروح حت   ،نفس الفترة  اال   %32سرنو   تلرةيلية للاامعة امعم  الااطة ال

ا اآلن ىجمالي عمد   الغ(  k-12)ي  وعل  صررعيم طاا  التعليم األسرراسرري وطب  الاامع  .نتياة افتتاح ا مؤار 

الاراطرة  %، حير  يعاس ذلرك ارففرا   13طرالر  اايرادة سررررنويرة طرمرهرا    34,000 الالبرة امرمارا اللررررركرة

 .ألف طال  30,900% لتر  ىل  10للممارا التااعة امعم   التلةيلية

وفي هذا الورررياا، أوضررر  مبمم القال الرايس التنفيذ  للرررركة القاهرة لالسرررتثمار والتنمية العقارية، أن 

الرا  األو  مل العرام الرمراسرررري  ان رايرة  فبقي  أدا  طو  عل  موررررتوح اريرادا   فمانرت مل  اللررررركرة 

التاام ذلرك  يعاس  و .يرة الناراح التي حققتر  اال  العرام الرمراسرررري الورررراا ، وذلرك عل  الف2021/2022

اردارة اتورراي  نتاال طوية في    مواج ة ماموعة مل التبميا  اال  هذه الفترة، ومل اين ا التةييرا  

التي طرأ  عل  عملية التوررراي  وف ار البررررو  عل  الموافقا  مل الا ا  المعنية فيما يتعل  اافتتاح 

  .نموذج أعما  اللرركة التي يتميا ا ا  ة امر امبافظة أسريوط، وهي امثااة شر ادة طوية عل  المرونة  جامع
هامش لررر م ي مل المتوط  أن فالتااليف الداصرررة اتنفيذ اال التوسررر ، الرا  نتياة فراج  هامش  رغمو

ثمارها عل طري  نمو عل المورررتويا  البالية امارد أن فاني اال التوسررر   وارففاع ا فبورررنا  الرا  

 .اللركة اال  الفترة المقبلة ىيرادا 

عل  فبقي  ( والتعليم العالي K-12وأعرب القال عل ثقت  اقمرة طااعي التعليم األسرراسرري وطب  الاامعي )

ارففرا  عرمد الالبرة المقيرميل اال  العرام الرمراسرررري البرالي. وعل  معرمس  نمو ملبو رة، وذلرك عل  الفيرة  

اامعة امر في مبافظة  كليا  جميمة ا ل  افتتاح فركياها عليم العالي، سرتواصر  اللرركة  صرعيم طاا  التع

.  2022أسرريوط وفي انتظار البرررو  عل  الموافقة الن ااية المالواة لبم  العمليا  والتورراي  اال  عام 

  الرااسرريالمرسرروم  وطم انت ت اللررركة مل مرحلة الترررميم وفقممت ااألوراا المالواة للبرررو  عل  

سفتتاح جامعة كايرو سراكورون  للعلوم التابيقية والتقنيا ، وذلك في ىطار اففاطية شرراكة م  شرركة األهلي 

. وأشرار القال ىل  أن اللرركة  2022كاايتا  القااضرة، عل  أن يتم ام  األعما  ارنلرااية ابلو  شر ر يونيو 

ا نبو اسنت ا  مل ااة ف سررريس جامعة اممينة دمياط الا ميمة االتبالف م  شرررركة الورررويم   فمضررري طمم 

للبرررو     2022اال  الرا  الثاني مل عام رااسررة الام ورية  عرضرر ا عل  كاايتا ، والتي مل المتوط  

(، فعاف اللررركة عل  فوسرري  K-12عل  صررعيم طاا  التعليم األسرراسرري وطب  الاامعي )وعل  الموافقة.  

370

430

الربع األول 
2020/2021

الربع األول 
2021/2022

207

219

الربع األول 
2020/2021

الربع األول 
2021/2022

56% 51%

122

108

الربع األول 
2020/2021

الربع األول 
2021/2022

33% 25%



 

 شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية   |   2

 2021/2022من عام   للربع األولتقرير النتائج المالية   –بيان إخباري 
  2022يناير  26القاهرة في 

ة فيوفلررر اممينة طنا، المام  افتتاح ا فواجمها ارررعيم مرررر، حي  وضررعت حار األسرراا لبنا  ممرسرر

، وذلك في ضررو  فعايا ارررمت ا الاةرافية في مبافظا  الرررعيم 2022اال  شرر ر سرربتمبر مل عام 

ممارا ا ذه المناقة. وأعرب القال  4فبت عالمة فيوفلرررز ىل   مؤسررورراف ا التعليمية التااعة ليررر  عمد 

اذال  ياض األطفا عل االغ سرررعادف  ااألدا  القو  الذ  حقق  طاا  ر ا حي   ،    فم ىطالط  مؤار  أحرز نمو 

طالب ا عل  الرغم مل القيود التي   100 أكثر مل ملبو  ا اال  فترة طرريرة، حي  الغ عمد الالبة المقيميل

أشرار القال ىل  أن اللرركة لمي ا ( وف ثيرها عل  طاا  التعليم امررر.  19 –فرضرت ا أزمة فيروا )كوفيم  

البعيم القررير و ييلؤفي ثماره عل  الممالواعم سرو  ي مواصرلة التوسر  في هذا القاا   ا نعقيمة راسردة  

اسفتتاح المرفق  للبضرررانة الثالثة في مبافظة الفيوم فضرررال  عل ام  فلرررةي  فر  جميم وذلك عل  الفية  

 .2022امبافظة الوويس اال  مايو 

القاهرة لالسررتثمار والتنمية العقارية يسرريرات للتوسرر  في  وفي ىطار الا ود التي فبذل ا الماموعة شررركة  

فقميم امماف ا اقاا  التعليم الرطمي داام النمو، فقم طامت اللركة اايادة حرت ا في شركة يأوركاات ىل  

%، وهي ىحمح اللررررركا  النراشررررةرة الراامة في مارا  فانولوجيرا التعليم في المناقة، وذلك ىل  جان   12

% في المنررررة التعليمية الرطمية التي فم ىطالط ا العام الماضررري االتعاون م  75ةة  حررررة اللرررركة البال

ا في العرميرم مل مبرافظرا  الام وريرة ومل اين را  يأوركراات. جرمير ارالرذكر أن هرذه المنرررررة فعمر  حرالير 

را  مبافظة القاهرة وأسررريوط والورررويس، حي  فام  ايل التابيقا  التعليمية والمراية والمعرفة الفنية لا 

التعلم عبر ارنترنت التي فتميا ا ا شررركة يأوركاات اارضررافة ىل  الدبرا  األكاديمية الفريمة وفمري   

المعلميل واللرررباة الواسرررعة التي فنفرد ا ا شرررركة يسررريرات. وأضرررا  القال ىل  أن اللرررركة فتال  ىل  

ارفرراح عل خار التاورا   اسرتالرا  المايم مل الارا الاميمة للتوسر  في هذا القاا  الواعم وسرنقوم ا 

 .الاميمة في الوطت المناس 

موراعي اللرركة البثيثة لتقميم فاراة فعليمية فريمة للاالب في جمي  أنبا  مررر، أعلل القال واسرتاماس  ل

، وهو مديم شررررتو   "Ivy Camps Egypt" عل اعتاازه االماو  ىل  طاا  التعليم الترفي ي م  ىطالا

، والرذ  يتي  لاالب مرحلرة التعليم  "Ivy Camps USA" فاويره ارالتعراون م   فعليمي عبر ارنترنرت فم

ماموعة مل المورا  التعليمية الفريمة، كما نتال  ىل  فنظيم معورارا    (K-12) األسراسري وطب  الاامعي

. ويؤكم القال أن التوسر  في  2022شردررية في ماموعة مل األماكل امناقة الوراح  اللرمالي في يونيو 

اللرررركة لتلرررم  دور البضرررانة وطااعي التعليم الترفي ي والتعليم الرطمي يعم جا  س يتااأ مل امما   

اسسرترافياية التي فتبناها اللرركة في أن فررب  أكبر مقمم امما  فعليمية شراملة وعالية الاودة في الوروا  

 .المرر 

ة الامد، الذيل يبظون ادبرا   وا ذه المناسربة، أود أن أغتنم هذه الفرصرة للترحي  ا عضرا  مالس اردار

هاالة سرو  فوراهم في فنفيذ عملية التوسرعا  التي فتبناها اللركة واسنتقا  ا ا ىل  مرحلة جميمة مل النمو. 

ىننا نتال  ىل  فعظيم اسسرررتفادة مل المعرفة والدبرة التي يبظ  ا ا األعضرررا  الامد، وكذلك األعضرررا   

 .لتنمية مدتلف المااس  التي فعم  ا ا اللركة البالييل في مدتلف لاان مالس اردارة

ا أن أعرب عل االا امتناني ألعضرررا  مالس اردارة المنت ية وسيت م،  اارضرررافة ىل  ذلك، أود أيضررر 

فمثي  عل  أن كما أود أن أؤكم .  اللررركة في نااحالمتواصرر   ودعم م الواسررعة   ف ماوالذيل سرراهمت ابر

  األعضا  الموتقلون ي مث ف ضمان  اارضافة ىل  ٪ عل  األط ،  25بلغ الويما  في عضوية مالس اردارة ي 

معايير ا عل  اللرركة  لضرمان التاامالمراجعة  ٪ مل لانة  75و٪  50انوربة س فق  عل  مالس اردارة في  

 .النااهة واللفافية في ىدارة الماموعة

ا، أكم القال أن اللرركة سرو  ف  ا واتام  التي فتبناها ا م  فبقي  مياة لنمو ة اسرترافياي في فنفيذ امضري طمم 

تال  ىل  مواصرلة العام ، ون وفعايا عالمت ا التااريةفي الوروا المررر   مؤسروراف ا اسنفراد واألسربقية ل

المايم مل عل  ممار اللر ور الماضرية، وكذلك ارعالن عل  ا ا اناراسردة نابنا في المراسري عل  أسرس  

 .قية مل العام الاار اال  الفترة المتب ارناازا  

 

 



 

 شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية   |   3

 2021/2022من عام   للربع األولتقرير النتائج المالية   –بيان إخباري 
  2022يناير  26القاهرة في 

 
 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 المال المدفوع رأس 

 
 

 
ا مل  هيكل المساهمين  ( 2021نوفمبر 30)اعتبار 

 

 

 
 

 التوطعا  الموتقبلية 
اسررتدمام مث  العبارا  والالما  اسفية فوفقا   يبتو  هذا البيان عل  فوطعا  موررتقبلية، والتوط  الموررتقبلي هو أ  فوط  س يتررر  اوطاا  او احماخ فاريدية، ويمال التعر  علي  عل طري 

عا ف، ففعتامف، ففرحف، ففدالف، فممالف، فمتوط ف، فملروعا ف، فينبةيف، فعل  للتقميرا ف، فف م ف، فمرفق ف، ففقمرف، ففتبم ف، ففعتقمف، فطمف، فالتقميرا ف، فففترضف، ففوط

وج  الدررررو ، ىل  التوطعا  التي فتضرررمل  علمف، فسرررو ف، او في ك  حالة، ما ينفي ا او فعبيرا  اارح مماثلة التي ف م  ال  التعر  عل  التوط  ااعتباره مورررتقبلي. هذا يناب ، عل 

ي المورتقب  وغيرها مل الموراا   الية المورتقبلية او الدال أو التوطعا  الر ن األعما  التاارية واردارة، والنمو أو الرابية والظرو  اسطتررادية والتنظيمية العامة فمعلوما  عل النتاال الم

 التي فؤثر عل  اللركة.   

ناو  عل  مداطر معروفة وغير معروفة وما ولة،  التوطعا  الموتقبلية فعاس وج ا  النظر البالية ردارة اللركة )فاسدارةف( عل  أحماخ موتقبلية، والتي فقوم عل  افتراضا  اردارة وف

دتلفا ااتالفا جوهري ا عل أ  نتاال في الموتقب ، او عل أدا  اللركة أو اناازاف ا الواردة في هذه وغيرها مل العوام  التي طم فؤثر عل  ان فاون نتاال اللركة الفعلية أو أدا ها أو ىناازاف ا م

الموتقبلية، أو لياف ا ااتالفا جوهريا عل هذه التوطعا   التوطعا  الموتقبلية صراحة أو ضمنا. طم يتوب  فبق  أو عمم فبق  هذا اسفتراض في ااتال  البالة المالية الفعلية لللركة او نتاال عم

لي او التقمير أو التنبؤ ااتالفا جوهري ا عل عمم فواف  التوطعا  سروا  كانت صرريبة او ضرمنية. فدضر  أعما  اللرركة لعمد مل المداطر واللراو  التي طم فتورب  في ااتال  التوط  المورتقب

ة الالزمة لمااولة النلراط، وطمرة اللرركة عل  اسرتبقا  العناصرر الرايورية افري  العم ، والمنافورة انااح وسرل األمر الواط . وهذه المداطر فتضرمل التقلبا  ا سرعار الداما ، أو فالفة العمال

رطليمية  عل  الوراحة االدمما  التعليمية  متةيرا  األوضرا  الورياسرية واسجتماعية والقانونية واسطتررادية، سروا  في مررر أو عل  صرعيم اسطترراد العالمي، ومورتاما  وفاورا  طاا  

بر  المطي  والورري  لتبميم المداطر المورتقبلية  والمولية، وفماعيا  البرب ومداطر اررهاب، وف ثير التضردم، وفةير أسرعار الفاامة، وفقلبا  أسرعار صرر  العمال ، وطمرة اردارة عل  الت

ذلك المعلوما  المالية، طرأ علي ا اعض التعميال  اةرض التقري  العمد ، واالتالي فإن  في حاس   اعض المعلوما  الواردة في هذه الوثيقة، اما في   ألنلرررراة اللررررركة م  ىدارة المداطر.

  معينة طم يدتلف المامو  أو النو  المةوية الواردة هنا عل ارجمالي الفعلي.

51.2%48.8%

Social Impact Capital

Free Float


