
 

 شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية   |   1

 2021/2022من عام   الثالثللربع تقرير النتائج المالية  –بيان إخباري 
   2022يوليو  21القاهرة في 

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

 
 اإليرادات 
 (مليون جم)

 
 

قبل الضرائب والفوائد  المعدلة األرباح التشغيلية 

 واإلهالك واالستهالك
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 المعدل صافي الربح
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 2022يوليو  21في  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 

جنيه اال  أو  مليار   1.464، حيث الةت اإليرادا   2022مايو   31المنت ية في أشرررر ر  ة عورررر تاللفترة 

 المقيميل ، افضررا ارتفا  عمد الاال  %15، وهو نمو سررنوب امعم  2021/2022مل عام  توررعة أشرر ر  

وهو ما أثمر عل نمو اإليرادا    ( وكذلك التعليم الاامعيK-12امرحلة التعليم األسررراسررري وطبا الاامعي )

األرااح التلرةيلية طبا اررم الضررااا والفواام واإلهالا واهسرت الا امعم   كما ارتفعت    .ااال القااعيل

هامش األرااح التلررررةيلية  تراجع  ا، مررررراوا ا مليون جنيه اال  نفس الفترة  825.2 لتبلغ  %12سررررنوب 

وذلك عل  الفية التااليف المبماية المرتباة امبادرا  التوسررررع التي    %56ليرررررا  ل  اة  نق  1.7امقمار 

ا. وطم  ف يلاتااهرتفا  القوب في مررررراوا ا اتااليف التلررررةيا، ى اهرتفا  في أدتتبناها اللررررركة ماار 

صرررافي تراجع  ل  الناتاة عل القروض الاميمة التي تيم توجي  ا لتمويا التوسرررعا  المورررتمرة  التمويا 

سرررنوب اندفاض وهو  ،  1202/2202مل عام أشررر ر   9مليون جنيه اال  أو  1  448 ل  الراح المعم   

تراجع سررنوب وهو  ،  اال  نفس الفترة  %30.6 ل   هامش صررافي الراح  ، مررراوا ا اوصررو  %3امعم  

 .نقاة  5.8امعم  

توررعة أشرر ر  أو  اال   اطالب    14,007 ل  اامعة امر ا عمد الالبة المقيميلارتفا  وطم رصررم  اللررركة  

وهو ما أثمر عل   اميمةالاليا   الافتتاح ، في ضررررو  %6وهو نمو سررررنوب امعم     2021/2022مل عام  

والتي لم تررا  ل  طاطت ا القرروى   ،نفس الفترة اال   %32سرنوب تلرةيلية للاامعة امعم  الااطة ال زيادة

ا.  جمالي  الغ( k-12)ي وعل  صررعيم طاا  التعليم األسرراسرري وطبا الاامع  حت  اآلن نتياة افتتاح ا ماار 

ااطة ال، حيث يعاس ذلك ارتفا  %12طالا ازيادة سررنوية طمرها   34,000 عمد الالبة اممارس اللررركة

 .ألف طالا  30,985لترا  ل   %9للممارس التااعة امعم   التلةيلية

وفي هذا الورررياا، أعر  مامم القال الرايس التنفيذب للرررركة القاهرة لالسرررتثمار والتنمية العقارية، عل 

اعتزازاه اقمرة اللرركة عل  مواصرلة النااحا  المب رة اال  فترة التورعة أشر ر األول  مل العام المراسري 

، حيث تمانت اللررركة مل اتداذ اعا التمااير والعالمية الماليةالتي تلرر مها الورراحتيل في ظا التاميا   

للركة ل. ويأتي ااتيار فوراس  ةأهماف النمو المدااالضرةوط التضردمية واهسرتمرار في تاقي  لمواج ة 

تلك الا ود   اليُال    2022عام ممرجة في البورصرررة المرررررية اال  شرررركة مرررررية  50ضرررمل أطوى 

 .مرر تاق  مثا هذا اإلناازفي قاا  الدمما  التعليمية العاملة ا ا لركال  الاثيثة، حيث أصبات أول

إصرمار سرنما  توري  األول  التي تقوم امرررية اللرركة  الترربح أن وأضراف القال أن سريرا تتالع  ل  

المعنية. ومل المقرر أن تبلغ طيمة اإلصررمار التنظيمية  عل  الموافقا  مل الا ا    وررر ااعم الموررتقبلية  

الموررت مفة اال  الوررنوا  الثالم المقبلة. وأكم التوسررعا  اهسررتثمارية   طمليارب جنيه ا مف تمويا اا

فضررال  عل لررركة،  طوة المركز المالي للوالمالية في التنظيمية  ثقة الا ا  تعاس  القال أن ااة اإلصررمار  

ا فريرم ا يامع  تمويرا  الاتقرميم حلو    را  شرررر رادة عل  التزامكون را   ا تمويلير  مرا ايل  اهاتاراريرة التي تقرمم مزيار 

 
 .2021/2022اال  العام المراسي  "SISو" "BCCISس ا التااعة "ممارمتعلقة اما طبا التلةيا استثنااية مليون جنيه في صورة مرروفا   7.3في اهعتبار ركة اللأاذ  ، وصافي الراح المعم  األرااح التلةيلية المعملة طبا الضرااا والفواام واإلهالا واهست الاعنم حوا   1

1,270.3

1,464.0

أشهر من عام 9أول 
2020/2021

أشهر من عام 9أول 
2021/2022

738
825

أشهر من عام 9أول 
2020/2021

أشهر من عام 9أول 
2021/2022

58% 56%

462 448

أشهر من عام 9أول 
2020/2021

أشهر من عام 9أول 
2021/2022

36% 31%
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اإلسالمية، وااة المتوافقة مع أحاام اللريعة ماسوا  التمويا اإلنمااي والبنوا المالية والبنوا  امما   

 .موتقبليةالتوري   ال صمار سنما  

ااة طيام اللرررركة وضرررع   ل   أد  التضررردم مورررتويا  ارتفا  أشرررار القال  ل  أن ،  أارىومل ناحية  

ية، وذلك عبر التوسررع  ا االنفقا  الرأسررمالية المرتباة اداارتفا  اسررتراتياية عل  ممار عاميل لمعالاة 

تعليم  وتعميا جمو   طالا المنلرت  الاميمة لمرحلة ال(  value engineering)القيمة اتبا  من ل تاوريل  

. وعل  صرعيم  ل  تاقيق ا  اأهماف النمو التي تتالع اللرركةمع اهلتزام  (،  K-12األسراسري وطبا الاامعي )

في ضرو  القرارا  الوزارية المنظمة المراسرية   طيمة المررروفا العمليا  التلرةيلية، سرتقوم اللرركة ارفع  

في تااليف اعا البنود الرايورية  معالاة الملراال  الناجمة عل التضردم   حيث تورع  اللرركة  ل ، لذلك

ا مل اللرركة عل  تقليا األعبا  المادية عل  الاال  وواررفة ااصرة  ، سرتقوم عااالت مالمرتبا . وحرصر 

المراسررية وريرها مل التااليف مل المرررروفا   تمويا  لالو  المزيم مل الاتوفير ااط تقورريط شرر رية و

ذلك عل  الفية التزام اللرركة اتوفير و للتمويا اهسرت الكي،  مع شرركة ففاليو التي وطعت ا  اال  اللرراكة 

فرااقرة الاودة والقيمرة ارأسررررعرار معقولرة تتنراسررررا مع اللرررررااح الماتمعيرة مل أانرا  الابقرة  يرةتعليمارممرا   

 .المتوساة سريعة النمو

اللررركة تعتزم مواصررلة ااط التوسررع عل  صررعيم طاا  التعليم العالي. ومل المقرر أن تبمأ   وأكم القال أن

أرورراس القادم، عل  أن يتم افتتاح سررت  اال  أسرريوط في اللررركة في تلقي طال  القبو  في جامعة امر 

عتزم كليا  االو  الورررنة المراسرررية الاميمة اعم الاررررو  عل  الترااي  الالزمة. وفي الورررياا ذاته، ت

اللررركة اسررتاما  ااط تمشرريل جامعة كايرو سرراكورروني االو  شرر ر سرربتمبر القادم عل  أن يتم  طالا  

. وأعر  القال عل 2023في شرر ر سرربتمبر مل عام  تدررررررا  ألراع  المرحلة األول  وفتح اا  القبو   

نظام العما اة  ، وذلك عل  الفي2022/2023اارتفا  معمه  القبو  اال  العام المراسرررري المقبا تفاؤله 

فمل ،  العرام المراضرررري  القبو  المركزب لاال  التعليم العرالي والاليرا  الرذب أطلقتره وزارة التعليم العرالي

طلبا  التقميم  في ارتفا  ألف طالا وسرياون لذلك أثر  ياااي كبير   700توطع أن تلرما البوااة حوالي الم

 .  2022/2023للعام المراسي 

عل سررررعادته االنمو الذب حققته اللررررركة اال  الراع  أعر  القال  ،ا عل  صررررعيم طاا  رياض األطفو

األاير، حيث اذلت ج ود ا حثيثة للتوسررع اتواجمها في مرررر وذلك مل اال  افتتاح ثالث منلررأة لرياض 

في ممينة الورويس في شر ر يونيو الماضري والتي شر م  تورايا "  KidzGroundتات عالمة "األطفا  

. كما ةرياض األطفا   ل  أراع   تلمنلاذلك يرتفع العمد اإلجمالي طفال  اعم ش ر واحم مل  طالط ا، و 25

 . لرياض األطفا جميمتيل  ضافة منلأتيل عبر القاا  ذلك في ية توسعلمواصلة ااا ا التداط اللركة  

التاميا  التي تتعرض ل ا مدتلف اهل ا لتااوز  التي تالمقوما  العميم مل  ااتتم القال أن اللررركة تمتلك و

د عل  ثقته االدبرا  والافا ا  التي تاظ  ا ا شرررمالعالمي. ويل المالي وحالي ا عل  الررررعيم  األسرررواا

وهو ما أثبتته الورررنوا  الماضرررية  اللرررركة وطمرت ا عل   دارة المداطر وتاقي  ااط النمو المورررت مفة 

ا؛ توجه القال اللررركة. تنفرد اه  كفا ة نموذج األعما  القوب والراسررا الذب افضررا   اازيا اللررار واتام 

واهمتنان للوررادة المورراهميل، مثمن ا ثقت م الموررتمرة في فسرريرا  والتي تمثا الركيزة الماورية لنااحات ا 

 .، معرا ا عل تفاؤله االموتقبا الواعم الذب تنتظره اللركةالمتواصلة
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 لالستعالم والتواصل

 
 (+202) 2274-1667تليفون: 

 IR@cira.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

 
 

 
ا مل  هيكل المساهمين  ( 2022مايو   31)اعتبار 

 

 

 
 

 الموتقبليةالتوطعا  
اسررتدمام مثا العبارا  والالما  اهتية "وفقا  ياتوب هذا البيان عل  توطعا  موررتقبلية، والتوطع الموررتقبلي هو أب توطع ه يترررا اوطااع او احمام تاريدية، ويمال التعرف عليه عل طري 

فترض"، "توطعا "، "تعتزم"، "ترى"، "تداط"، "ممال"، "متوطع"، "ملروعا "، "ينبةي"، "عل  للتقميرا "، "ت مف"، "مرتقا"، "تقمر"، "تتاما"، "تعتقم"، "طم"، "التقميرا "، "ت

وجه الدررررو ،  ل  التوطعا  التي تتضرررمل   علم"، "سررروف"، او في كا حالة، ما ينفي ا او تعبيرا  اارى مماثلة التي ت مف ال  التعرف عل  التوطع ااعتباره مورررتقبلي. هذا يناب ، عل 

ية العامة في المورتقبا وريرها مل المورااا  النتاال المالية المورتقبلية او الداط أو التوطعا  الرأن األعما  التاارية واإلدارة، والنمو أو الرااية والظروف اهطتررادية والتنظيممعلوما  عل  

 التي تاثر عل  اللركة.   

رة"( عل  أحمام موتقبلية، والتي تقوم عل  افتراضا  اإلدارة وتناوب عل  مداطر معروفة ورير معروفة وما ولة، التوطعا  الموتقبلية تعاس وج ا  النظر الاالية إلدارة اللركة )"اهدا

و اناازات ا الواردة في هذه  الموتقبا، او عل أدا  اللركة أوريرها مل العواما التي طم تاثر عل  ان تاون نتاال اللركة الفعلية أو أدا ها أو  ناازات ا مدتلفا ااتالفا جوهري ا عل أب نتاال في  

ليات ا ااتالفا جوهريا عل هذه التوطعا  الموتقبلية، أو التوطعا  الموتقبلية صراحة أو ضمنا. طم يتوبا تاق  أو عمم تاق  هذا اهفتراض في ااتالف الاالة المالية الفعلية لللركة او نتاال عم

عما  اللرركة لعمد مل المداطر واللراوا التي طم تتوربا في ااتالف التوطع المورتقبلي او التقمير أو التنبا ااتالفا جوهري ا عل عمم تواف  التوطعا  سروا  كانت صررياة او ضرمنية. تدضرع أ

ة افري  العما، والمنافورة انااح وسرط  لعناصرر الرايورياألمر الواطع. وهذه المداطر تتضرمل التقلبا  اأسرعار الداما ، أو تالفة العمالة الالزمة لمزاولة النلراط، وطمرة اللرركة عل  اسرتبقا  ا

عل  الوراحة اإلطليمية  الدمما  التعليمية  متةيرا  األوضرا  الورياسرية واهجتماعية والقانونية واهطتررادية، سروا  في مررر أو عل  صرعيم اهطترراد العالمي، ومورتاما  وتاورا  طاا  

التضردم، وتةير أسرعار الفاامة، وتقلبا  أسرعار صررف العمال ، وطمرة اإلدارة عل  التارا المطي  والورريع لتاميم المداطر المورتقبلية  والمولية، وتماعيا  الار  ومداطر اإلرها ، وتأثير  

يا العمدب، واالتالي فإنه في حاه  اعا المعلوما  الواردة في هذه الوثيقة، اما في ذلك المعلوما  المالية، طرأ علي ا اعا التعميال  اةرض التقر ألنلرررراة اللررررركة مع  دارة المداطر.

  معينة طم يدتلف المامو  أو النوا المئوية الواردة هنا عل اإلجمالي الفعلي.

 

 

51.2%48.8%

Social Impact Capital

Free Float


