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أول تستتتعة لفترة  المالية    هاتعلن نتائج «ستتتيرا»  القاهرة لالستتتترمار والتنمية العقارية
 2020/2021 عاممن  أشهر 

 اإليرادات 
 (مليون جم)

 
 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 صافي الربح 
هامش( )مليون جم، %   

 

 

 2021وليو  ي 14في    القاهرة

(، نهي CIRA.CAأعلنت اليوم شررة ا الهاهةل لتثررر وال نالرنويا اليهالكا ) وب الةوللررا الو ررةكا 

أ ةة شررررة ا  خاص فا  جي مااخ الت مات الريليويا الورةاملا والارررروة الو ررررةكا، عم النرا   الواليا 

جنيه فتخ   الملي  1.3، حيث وللت اإلكةابات  2021ماكو   31نالرشررليليا لررةل الرارريا أشررنة الونرنيا جي 

% ورضل التراص ع ب الختب الوهي كم 28  ووي خ، نهو نوو ثنوي  2020/2021أنخ تايا أشنة مم عام  

 ةل ف ررررم   1الوي لا.  وا التريت األلواح الرشررررليليا فتخ نرس الررةل  والوؤثرررراررررات الريليويا الراويا

فتخ أنخ  مليون جنيه   737.9% لرةلغ  44الضرةا   نالروا   ناإلهت  ناسثررنت  ووي خ ثرنوي نارةره  

األلواح الرشررليليا الوي لا  ةل ف ررم  نلرراح  كلا التراص هامش   .2020/2021تارريا أشررنة مم عام  

نعلى هذه التلريا، نهخا مئوكا فتخ نرس الررةل.   6.3ووا ع  الضررررةا   نالروا   ناإلهت  ناسثرررررنت 

 نووو ، م رووواا 2020/2021ة مم عام مليون جنيه فتخ أنخ تاريا أشرن  462.1 إلى لراجي الةو الترع 

 فتخ نرس الررةل.نهخا مئوكا  3.0ووا ع امش لاجي الةو  ه

طالةاا فتخ أنخ تايا أشنة مم    13,157ن   لل ت الشة ا التراص ع ب الخلةا الوهي كم وااميا و ل إلى  

ا وزكابل ال26نهو نوو ثنوي ووي خ    2020/2021عام   ،  %29وا ع  للااميا و   ثريياويااس  ه لات%، م عوما

نهو  منذ و اكا اليام ال لاثي،  ج ك ل   ليات    3إضاجا    جي ضوء ،فتخ نرس الررةل  ألف طال    19إلى  لر ل  

نعلى ليي   خاص  %.  69إلى  لر ل    نهخا مئوكا  2.5  وا عو   للاامياشلاخ  اإلناةا  أبى إلى انتراض    ما

طالةاا    28,443وو الس الشة ا  الوهي كم  ولغ إجوالي ع ب الخلةا   (k-12) الريليم األثاثي ن ةل الااميي

  ه لل نهو ما كراانز مي خ نوو ال،  %7وزكابل ثنوكا   لها    2020/2021فتخ أنخ تايا أشنة مم عام  

ن   ثاهم كلا جي    فتخ نرس الررةل.ألف طال     30لر ل إلى  %  6للو الس الراويا الذي ولغ    رشليلياال

إلى   اسثريياويا  الخا ا  ووه ال  95التراص  نوو  أشنة مم عام    1.1% نهو  تايا  أنخ  مئوكا فتخ  نهخا 

2019/2020 . 

م  عموو  الهت الة يس الرنريذي لشرررة ا الهاهةل لتثرررر وال نالرنويا اليهالكا،  عةب، أنجي هذا الارررياة

أزما انرشال جيةنس  تاايل مي ست نوو  وكا ُلغم اثروةال الرو كات الوريلها و الشة ا  اعرزازه ووواللا  

ات نوو اإلكةاب  2020/2021. جه  شرن ت الشرة ا فتخ جرةل الراريا أشرنة األنلى مم عام (19 –) وجي   

 .جنيه، م ووواا والتراص جويع ماروكات الةوويامليال رراانز % ل28وناةا ثنوكا 

 ول اثرررةاتيايا   ووضرروح  لهت أن األباء اسثررر نا ي الذي توةزه الشررة ا منذ و اكا اليام كاارر ضرراا انأ

الريليويا النوو الري ترةناها الشررة ا، نالري تن ا إلى موالررلا اسلتهاء واله لات الرشررليليا للوؤثرراررات 

الراويا نالروثرررع ونخاة ف ماتنا الوه ما مم أجل توهيف أجضرررل توازن ويم  راءل اثررررهةاخ الختب الا ب 

نالوررا  على ماررررروكرات الاوبل الوينوبل الري تة ى إلى تخليرات عرا تت الختب نجويع األطةاا كات 

م لثررا وةكرش  ؛الوةتهةيمالشررة ا توضرري وتخوات ةاورا سثرررةواخ مشررةنعينا نلرت إلى أن اليت ا.  

على الةغم مم  (SIS)نم لثررا ثررا اررونى األلوانيا ال نليا    (BCCIS West) ولومةيا الةن كا ال نليا  

نكأتي كلا  .(19  –جيةنس ) وجي    الةيئا الرشرررليليا ال ررريةا جي  ل الووجريم ال انيا نال ال ا مم انرشرررال

 الواراهوانااح الشرة ا فتخ الررةل جي   هتنريذ الروثريات الوتخخا، نهو ما كيةاراثرروةال  والروازي مع 

ت رنيع األةا  التشرةي نالوي ني الريليوي  جيالةا  ل شرة ا جلوواخ جيةنرشرة  ومةاني اليالويا وو را جي 

، نإطتة ثرررلارررلا لكاض أطراخ ج ك ل مم فتخ شرررة رنا الراويا الا ك ل التا  والو الس نالااميات

Innovette شرررة ا ثررررال سكت للريليم   % جي80% إلى 60عم زكابل ح رررا الواووعا مم  ، جضرررتا

DMCC   إكات  م لثا وةكرش  ولومةيا الةن كا ال نليا  والةامل  الري تورلا(BCCIS-East).  واإلضاجا  ن

نااحنا جي مم فتخ  كلا، ترخلع الشرة ا إلى تنويا و رورنا الالةاجيا مم فتخ الرواج  وونخها ال لرا  إلى

عتنل على إطتة    اسثررروواك على  خيا ألض وو كنا لشرري  الا ك ل مت رر ررا إلنشرراء م لثررا ج ك ل

 
المتعلقة بمشتتترود مةرستتتة ريبن  البريخانية مالل  ا    ما قبل التشتتت يل  ير المتكررة  تستتتتثني مفتتتروفا   األلواح الرشررليليا الوي لا  ةل ف ررم الضررةا   نالروا   ناإلهت  ناسثرررنت  1

2020/2021. 
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نلرت الهت إلى أن هذه التخوات هي و اكا  وو كنا الون رولل الا ك ل. ثرا لكانت الةةكخانيامشرةنص م ل

مم الو الس الا ك ل جي مو ع   ماووعامم الوشرةنعات الواررهةليا الوتخخا الورو لا جي إطتة    ارلارلال

 فة جن اا جي اثرررةاتيايا مرنوعا تراررم والة اجا الاررةانيا فال  نخاة الهاهةل. نأ   الهت أن اإلبالل لم ت 

مم فتخ تيظيم اسثررررابل مم شررةا اتنا الرتخيط لةراءل تلةيا مي ست الخل  الوةتريا الوارررهةليا،  ثررةيل 

أوةز الوؤثرراررات الريليويا ال نليا، نالري أو ت اهروامنا نلغةرنا   اسثرررةاتيايا الها وا مع ماووعا مم

 الهوكا والشةا ا مع ثيةا مم أجل تأثيس ماووعا مرنوعا مم الوؤثاات الريليويا والاوة الو ةي.

ا الروثرع وت ماته الريليويا نأنضر  الهت أن  خاص الريليم    الوه ما نالو روخالااميي والشرة ا شرن  أكضرا

 لل لاثرررا ن ةوخ الختب الا ب واب الره كمجر  على أن كرم  إضررراجا نتشرررليل  ليريم ج ك تيم  على مواجها  

عم  ليا.  وا أعةب الهت  16وولوخ شررنة ثررةروةة الوهةل، نوذلا ك ررل إجوالي الةليات وااميا و ل إلى  

يا للرةنولوجيات جامثيابته وإتوام تو يع اترا يا إبالل ف مات تيليويا مع شة ا ثا اونى ال نليا إلطتة  

، نهو الوشررةنص الذي امر  اليول وه لنوو عاميم نمم الوهةل و ء أنشررخره الرشررليليا الرخةيهيا جي م ررة

، تشرن  األعواخ اإلنشرا يا 2023فتخ اليام ال لاثري  ا . نجي مارال مواز، وااميا و ل وو كنا أثريوط ته ما

ا  ملوو اا نجف الا نخ الزمني الوو ب،  سثررررريراء  اجا الرةافيل نالوواجهات  جيوا توضرررري الشررررة ا   ما

 .التزما

إلى شررنة   2020/2021ورأجيل و ء الر ررل ال اني مم الاررنا ال لاثرريا    وةوميالهةال الإلى نأشررال الهت 

عر م توويرل الن ررررف األنخ مم اليرام الورالي  ، مورا أبى إلى(19 –مرالس نريارا انرشررررال جيةنس ) وجير  

 نونراء على كلرا؛كوم مم إكةابات اليرام مهرالنرا ونرس الررةل مم اليرام الارررراوف.   21جورالي إ  2020/2021

لريةس نرس ع ب   2020/2021مم عام أنخ تاريا أشرنة  امت اإلبالل وري كل النرا   الواليا الو  ها لررةل 

نشرخا  الري ترارم ونا أللخةييا الووثرويا   نرياانأضراا الهت أن .  2019/2020أكام جرةل الوهالنا مم اليام 

ترو ع اإلبالل انترراض نررا   الةوع األفية مم عرام  الهخراص الريليوي نتةاجع اإلكةابات   2020/2021، 

ا مم فرام اليام ال لاثرري 20  مهالنا وال ت  جرةات الةوع ثررنوكا الارراوها، حيث كشررن  الةوع األفية ، كوما

غم هذه الويخيات، ت ف نل .على لثررروم األنشرررخا ال ررريرياالةوع  تهر رررة فتخ هذااإلكةابات  وا أن 

تاررايل نرا   تراانز تو ياتنا نتيةس الرزامنا وريظيم الوةبنب اإلكااوي  علىإمةاناتنا ل جي   لالشررة ا  

  للوااهويم على غةال ماالها الوينوب منذ  ي  الشة ا والةوللا الو ةكا.

انرشرررال جيةنس   الوريلها وأزماالرو كات    الوروالرررلا على مواجنا نتاانز  الشرررة ا  لل   نافررم الهت أن

نهو مرا  ، تةشررررة واني الوزكر  مم ال ورال عةة  خراعراتنرا الرشررررليليرا الوترلررا، ووةننرا جرا هرا  (19  –) وجير   

يا  رهر كم وا ا مم التر مات الريليويرا عالنتويزها و   ترةنراه الشررررة ا،الذي  ورنوص  عوراخ الاألنووك  كةةهم  ول  

الريليويا. نمم هذا الونخلف؛ تاررشرةا اإلبالل اثرروةال  ناالاوبل للختب، ن ذلا الهيوا الرا ها لوؤثرارات 

وتررام اليرام الر لاثرررري الارالي نمرا وير ه، جي ضرررروء اسلرزام   اكاراويراإلالنوو  مير ست  توهيف الوزكر  مم  

جع عالا الننضررا اس ر ررابكا  وروهيف طتونا أجضررل ماررروكات النااح، نالوارراهوا جي بالورا ب للشررة ا  

   على ماروى الةتب.

 

 

 

 



 

لالستثمار والتنمية العقارية شركة القاهرة    |   3  

 2020/2021  من عام أول تسعة أشهر  النتائج المالية تقرير –بيان إخباري 
  2021وليو ي 14القاهرة في 

   

 لالستعالم والتواصل 
 

 (+ 202)  2274-1667تليفون:  

 IR@cairoinvest.com.egبريد إلكتروني: 
 

 معلومات عن السهم
 

 2018أكتوبر   1 تاريخ القية 

 CIRA.CA كوة البورفة المفرية 
 582,790,325 إبمالي  ةة األسه  

 ب   0.40 االسمية للسه  القيمة 

 مليون ب   233.1 رأس المال المةفود 

 
 

 
ا مم  هيكل المساهمين  (2021ماكو 31)اعرةالا

 

 

 
 

 الرو يات الوارهةليا 
اثرررت ام م ل اليةالات نالةلوات استيا فنجها   كوروي هذا الةيان على تو يات مارررهةليا، نالرو ع الوارررهةلي هو أي تو ع س كر ررل وو ا ع ان اح ا  تالكتيا، نكوةم الريةا عليه عم طةكف

ياتف، فتيرزمف، فتةىف، فتتخطف، فموةمف، فمرو عف، فمشةنعاتف، فكنةليف، فعلى للره كةاتف، فتن اف، فمةته ف، فته لف، فتروولف، فتيره ف، ف  ف، فالره كةاتف، فتررةضف، فتو 

نجه الت رررو ، إلى الرو يات الري ترضررروم  علمف، فثرررواف، ان جي  ل حالا، ما كنرينا ان تيةيةات افةى مواةلا الري تن ا الى الريةا على الرو ع واعرةاله ماررررهةلي. هذا كنخةف، على

ي الواررهةل نغيةها مم الوارا ل  اليا الواررهةليا ان التخط أن الرو يات وشرأن األعواخ الراالكا ناإلبالل، نالنوو أن الةوويا نالظةنا اس ر رابكا نالرنظيويا الياما جميلومات عم النرا   الو

 الري تؤةة على الشة ا.   

 ا  مارهةليا، نالري تهوم على اجرةاضات اإلبالل نتنخوي على متاطة ميةنجا نغية ميةنجا نمانولا،  الرو يات الوارهةليا تيةس نجنات النظة الواليا إلبالل الشة ا )فاسباللف( على أح

الوالبل جي هذه   الوارهةل، ان عم أباء الشة ا أن اناازاتنانغيةها مم اليوامل الري    تؤةة على ان تةون نرا   الشة ا الريليا أن أباءها أن إناازاتنا مترلرا افرتجا جوهةكاا عم أي نرا   جي 

لياتنا افرتجا جوهةكا عم هذه الرو يات الوارهةليا، أن الرو يات الوارهةليا لةاحا أن ضونا.    كراة  توهف أن ع م توهف هذا اسجرةاض جي افرتا الوالا الواليا الريليا للشة ا ان نرا   عو

لي ب مم الوتاطة نالشرةو  الري    ترارة  جي افرتا الرو ع الواررهةلي ان الره كة أن الرنةؤ افرتجا جوهةكاا عم   ع م تواجف الرو يات ثرواء  انت لرةكوا ان ضرونيا. تتضرع أعواخ الشرة ا

ول، نالوناجارا ونااح نثرط لينالرة الة ياريا ورةكف الياألمة الوا ع. نهذه الوتاطة ترضروم الرهلةات وأثريال التامات، أن تةلرا اليوالا التزما لوزانلا النشراط، ن  لل الشرة ا على اثررةهاء ا

على الاراحا اإل ليويا  الت مات الريليويا  مرليةات األنضراص الارياثريا ناسجرواعيا نالهانونيا ناس ر رابكا، ثرواء جي م رة أن على لريي  اس ر راب اليالوي، نماررا ات نتخولات  خاص 

الرا  ل، نتهلةات أثريال لرةا اليوتت، ن  لل اإلبالل على الروة  ال  يف نالارةكع لرو ك  الوتاطة الواررهةليا  نال نليا، نت اعيات الوةب نمتاطة اإللهاب، نتأةية الرضرتم، نتلية أثريال  

جإنه جي حاست  ويض الويلومات الوالبل جي هذه الوةيها، ووا جي كلا الويلومات الواليا، طةأ علينا ويض الري كتت ولةض الرهةك  الي بي، نوالرالي   ألنشررررخا الشررررة ا مع إبالل الوتاطة.

  ميينا    كترلف الواووص أن النا  الوئوكا الوالبل هنا عم اإلجوالي الريلي.
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