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 توزيع الطالب

 2019 العام المالي

 
 

 
 
 

 2019 نوفمبر 5القاهرة في 

 

  قمد ليبملصتتتتته لية تتتتل ته) أعلنت  ليوم  رتتتتلقته ليلتستلم ي وتتتتميةتسل قليمنةوته لي لتسل ته

CIRA.CA)  قتي أقبل رتتتلقه ع سا  سي مي ل سل لياتلسل ليم لوةوه ليةملسلله سسي تتتم ،

، حوث 2019أغ تت     31لية تتل ه، عا لينمس ا ليةسيوه قليميتتةولوه يل تتنه ليةسيوه ليةنم وه مي  

%. قسلة  لأللسسح ليميتتةولوه 36للومن جنوه، قتم نةم وتتنمب سة تل   704.7سلة  لإل للدلل  

للومن جنوه سز سدم وتنم ه ن تبم س  326.0 * ب قليفمل ت قلإلت ك قلالوتم  كعبل   ت  ليرتلل

نل ته لوم ته   ل نف  ليفملم.  4%، قصتتتتسحتب ميته نةم تتسلح لأللستسح ليميتتتتةولوته سملع  49

، ل  2019أغ تت      31للومن جنوه حمى   221.1% يو تت ل  75قللتف  صتتسمي ليلسب سن تتبه 

 .%   ل نف  ليفملم31نل ه لوم ه إيى  5نةم تسلح صسمي ليلسب سملع  

، قسن تتبه نةم 2019طسيب جت ت   ل عس    7,885قعت للتف  وتت ل ليلوت مي جسل ه ستل سملع   

%، علًةس سأن إجةسيي عتد لي  ب 61%. قللتف  سذيه ل تل لي سعه ليميتتتةولوه إيى 42وتتتنمب  

يلتلم لالوتتمو سسوه يل سل ه سملع  طسيب. قعت عسل  لييتتلقه سز سدم ل  13,030ليةلوت ا  بلغ حسيوًس 

%   ل  61% إيى 49% للسسل لي س  ليةسضتتتي، قسسيمسيي مان للتفسا لي سعه ليميتتتةولوه لا 16

ن تسح لوتتتتمللتو وته لإلدللم ي تذب ليةز تت لا لي  ب لي تتد يلتتللوتتتته س تسل ته ستتل   ل مملم 

طسيبًس   ل   24,248 (k-12)ليملل ل. قسلغ عتد ط ب ع سا ليم لو  لألوتتسوتتي قعبل لي سل ي 

% عا لي س  لي تتتسسو. قوتتت ل ل تل تمطوق لي سعه 13، قتم لس  ةيل نةًمل سن تتتبه 2019عس  

%   ل نف  ليفملم لا 81للسسل   2019%   ل عس  92ليميتةولوه سسيل سا  نةًمل للومًطس إيى 

طسيب   ل   26,400لي س  لي تسسو، قدقن تةول مي ح   لي سعه لالوتمو سسوه ليمي طل  بسسمه عنت 

   نف  ليفملم.

قمي تذل لي توس  أعلب لوةت ليل  ليل و  ليمنفوذب ييتلقه ليلستلم ي وتميةسل قليمنةوه لي لسل ه، 

عا لعمزلزه سسينمس ا ليمي حللم س لييتلقه قليمي ت سقزل تمع سل قأتتل  لينةم ليمي ت  توت تتس 

ث   ت ميه سةيسسه رت سدم على عمم لنذ عس  سسيمزللا ل  طلح أوت ة س سسيبملصته لية تل ه، حو 

نةممج عةلوتسل لييتتتتلقته قعتتلت تس على تلتت   لياتتلتسل ليم لوةوته عتسيوته لي مدم ليمي ت تتتتست  مي 

 .ت ظو  ليلوةه يةاملق لية مة سل ليمي ت ةل س س قلاللتلسء سل سا ليم لو  لية لب

، مي ضتتمء نةم 2019قأرتتسل ليل  إيى نةم جةو  لررتتللل لألدلء ليةسيي   ل لي تتنه ليةسيوه  

للومن جنوته على  لفوته للتفتسا إ للدلل ع تسا  704.7% يمبلغ 36لإل للدلل سة تتل وتتتتنمب 

ليم لو  لي سل ي ققذيه ليم لو  لألوتتتسوتتتي قلس عبل لي سل ي س ت ليز سدم ليةلومطه ليمي رتتت تت س  

 ك ت تتتت و ل ليلوت.  قةس للتف   لأللسسح ليميتتتتةولوه عبل   تتتت  ليرتتتتلل ب قليفمل ت قلإلت

. قللتف  2019للومن جنوه   ل لي تتنه ليةسيوه  326.0% يمبلغ49قلالوتتم  ك سة تل وتتنمب  

 
والمرتبطة بعملية الطرح العام خالل، وكذلك الخسائر   2019خالل العام المالي  مليون جنيه 12.9مصروفات استثنائية بقيمة  استبعاد عكس األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك تأثيرت *

مليون جنيه، فضالً   5.1)مافريكس سكولز(، باإلضافة تكاليف إضمحالل الشهرة لشركة الدولية للنظم التعليمية بقيمة  شركة المدارس المصرية للخدمات التعليميةمليون جنيه بعد تجميع نتائج  5.4تم تسجيلها بقيمة  التي

 مليون جنيه.   5.1ت ضريبية بقيمة عن مخصصا
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 اإليرادات 
 (للومن ج )

 
 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 )للومن ج ، % تسلح(

 
 

 

 صافي الربح
 )للومن ج ، % تسلح(

 
 

س صتتسمي ليلسب سيتتلل للومط يو تت ل  %، 75للومن جنوه سز سدم وتتنم ه ن تتبم س   221.1أ رتتً

%.قأقت ليل  أن تله لينمس ا 31نل ه لوم ه إيى  7ل تتتتومسًس سنةم تسلح صتتتتسمي ليلسب سملع   

 .قه مي جني بةسل ج مدتس يمممول لياتلسل ليم لوةوه عسيوه لي مدم سمللفه للبلممترقت ن سح لييل

قيف  ليل  إيى أن ن سح لييتلقه ال  لس  سلوةه لأللسسح مل،، سل  ةمت يويتةل عتلم لييتلقه على 

ت ت ول عوت   2019\2018ت ظو  ليلوةه ي ةو  لألطلل  ملل لي تله، حوث رت ت لي س  ليتللوتي 

طتسيتب سل تسا ليم لو  لألوتتتتسوتتتتي قلتس عبتل لي تسل ي  24,248طتسيتب، لن    أيق 32أقيل لا 

طتسيتب  890طتسيتب ستسيةلحلته لي تسل وته، علةًتس ستأن ليةتتلل  ليمتسس ته ن وت  مي تال ا  7,885ق

طسيب ضةا أقل دم ه لا   295  ل لي س  لي سلب، قةس ن و  جسل ه ستل سسيلستلم مي تال ا 

للومن  41.8ل  سملت   دع  لسل قلنب دللوتتوه سلوةه  ل  ي لي سل ه. قأضتتس  أن لييتتلقه عس

للومن جنوته   33.0للومن جنوته يةللحل ليم لو  لألوتتتتسوتتتتي قلس عبتل لي تسل ي ق 8.8جنوته، لن تس 

يلةلحله لي سل وه، موةس   ل  ليمزل  لييتلقه سسية تستةه مي إتسحه ملي ليم لو  يل ةو . قع قم 

ل جتت تتم، يوبلغ ستذيته إجةتسيي عتتد ملصتتتتته عةت  600على ميته، عتسلت  لييتتتتلقته سمممول 

 .لمطق 4,700ليةمطفوا

قعلى صت وت ليمموت  سن س  أعةسل لييتلقه، أعلب ليل  عا لعمزلزه سسالنم سء لا أعةسل إنيتسء 

قلوسل جوتم س سل ه ستل سسيلستلم ل  ليم تتتت و علو س سلللل ل سوتتتي، قتي أوتتتلا للم  م    7

مل ه، علًةس سأن تذه ليا مم وتمرتةا تيتةول   ي س إن سز ليتلقا ت لوةي على ل تمما لي ة 

قملًس يل تقل ليزلني لية تم ت . قةس عسل  لييلقه س تلد دم ه  2020ليللوسل لي ت تم   ل عس  

% لا عوةه لأللض ليمي ح تل  علو س سةت نه ستل، قليمي تبلغ عوةم س لإلجةسيوه 10للتله ت سدل  

سأعةسل لي سل ه مي إطسل   ه لييتتلقه للومن جنوه، قميه س ت  ضتتةسن وتت ميه ليمموتت    479

ي وتتتتميةسل مي إضتتتتسمه قلوه جت تم تلبي لاملق لحموسجسل لي لبه. قيف  ليل  إيى عوس  لي سل ه 

سملت   سلللا جت تم حمل ليم م ل لية ني قليمتل ب على تتلقل لألقلل  ليةسيوه سسيبملصه   ل 

لا ليال  وا سسية سللل قليابللل لي زله لي س  ليتللوتي ليةسضتي، وت وًس يمزق ت دم م س لألقيى  

 .يم  ول ليموسع   س م  لي ةل، قسسيمسيي لية ستةه مي تو وا جمدم وم  لي ةل

قتسس  ليل  أن لييلقه أحلزل تلت  للومط على ص وت    م س يمأوو  أقبل جسل ه مي أوومط 

ممعو  لتفسعوه ل  ليبنه قإعتلدتس يم تتتتبب للقًزل يليلسمه قليم لو  سةن له لي تتتت وت، حوث عسل  س 

للومن  ملق يم ت ول   25لألقلقسي إلعسدم لإلعةسل قليمنةوه يلو تمل على ت ت ول ل مةسني سلوةه 

أيق  ملق يلو تمل على ل  ته   400عةلوسل إنيتسء لي سل ه، سسإلضتسمي إيى دع  لسيي سلوةه 

له لي تت وت ل  ليةبسني ليارتتللء إلحتا ليةنيتتلل ليةم ملم ليمي ت مز  لييتتلقه إنيتتس  س سةن 

ت  وزتس سأحتث لس تمصل  إيوه ليملنميمجوس. قأضس  أن ليت مل مي رللقه ل  ليبنه لألقلقسي 

إلعتسدم لإلعةتسل قليمنةوته يته أس تسد تتسلته على ت تتتتل   قتولم تتأوتتتتو  نةممج أعةتسل  ومتذا سته 

  .يل سل سل ليةمةوزم سلتلت س على ليملت  قإحتلث ليم مل س فه ل متلله مي ل ل

صتت وت ع سا ليم لو  لألوتتسوتتي قلس عبل لي سل ي، أقضتتب ليل  أن لييتتلقه ستأل أعةسل قعلى 

 60إنيتتسء أحتث لتلوتته لملسلله مي لت نه ليةن تتملم لي ت تم سةن له ليتيمس، قميه سمللفه سلة   

للومن جنوه، ليتتتوًلل إيى أن لوتتتمللتو وه لييتتتلقه يلمموتتت  مي لوسمظسل جت ت ت ل  حلي 

مي تزق ت أسنسء لي بله ليةمموتت ه لا ليةلحله لييسنم ه ساتلسل ليم لو   لييتتلقه على لية تتستةه

 .عسيوه لي مدم

ق مسًلس أرسل ليل  إيى عنسعمه ليمسله سلتلم لييلقه على تلووخ للسنم س مي ع سا ليم لو  لية لب 

سسعمبسلتس أقبل رتلقه للتله ياتلسل ليم لو  ليةملسلله مي ل تل، مي ضتمء نةم ت ت و ل ليلوت 
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سل سا ليم لو  لألوتسوتي قلس عبل لي سل ي قليةلحله لي سل وه سة تل أوتلا لا لي سعه ليميتةولوه  

ليةرتتسمه سةروتت تتسل وتتولل، لرقتًل على لاليمزل  سمنفوذ ليمموتت سل لي سل ه قملًس ي تقي س ليزلني 

لية تتتتم تت ، قعلى قفتسءم تولتل ليملتسيوق ليتذب تمبنتسه لييتتتتلقته قللدقده على ت ظو  لي تس تت 

وتميةسلب يلة تستةوا. قةس أعلب ليل  عا ت ل سته إيى ستء عس  دللوتي جت ت قلملصتله ليبنسء لال

على لإلن سزلل ليةولله   ل لي س  ليتللوتتتتي ليةنلرتتتتي، قعا تلعبه ياع ن عا ليةز ت لا 

  ليم مللل ليبسلزم   ل ليفملم ليةلبله.

 

 
 

 
 توسعات جامعة بدر
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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 

 
 

 
 ( 2019 أغ    31لعمبسًلل لا ) المساهمينهيكل 

 

 

 

 ليممع سل لية ملبلوه
لوتتماتل  ليل لي بسللل قليللةسل لالتوه فقملس    وممب تذل ليبوسن على تمع سل ل تتملبلوه، قليممع  لية تتملبلي تم أب تمع  ال  م تتل سمعس   لق لحتلث تسل اوه، ق ةلا ليم ل  علوه عا طل و

 سلف، فت مز ف، فتلاف، فتا ،ف، فلةلاف، فلممع ف، فليلقعسلف، ف نبةيف، فعلى يلملت لللف، فت ت ف، فللتلبف، فتلتلف، فتموةلف، فت ملتف، فعتف، فليملت لللف، فتفملضف، فتمع

قجه ليا تتتمي، إيى ليممع سل ليمي تمرتتتةا  عل ف، فوتتتم ف، لق مي قل حسيه، لس  نفو س لق ت بوللل ل لا لةسبله ليمي ت ت  ليى ليم ل  على ليممع  سسعمبسله ل تتتملبلي. تذل  ن بو، على

ي لية تملبل قغولتس لا لية تس ل سيوه لية تملبلوه لق ليا ، أق ليممع سل سيتأن لألعةسل ليم سل ه قلإلدللم، قلينةم أق ليلسووه قليظلق  لالعم تسد ه قليمنظوةوه لي سله مل لملسل عا لينمس ا لية

 ليمي تربل على لييلقه.   

تلث ل ملبلوه، قليمي تلم  على لممللضسل لإلدللم قتن مب على لاسطل ل لقمه قغول ل لقمه قل  ميه، ليممع سل لية ملبلوه ت ل  قج سل لينظل ليوسيوه إلدللم لييلقه )فلالدللمف( على أح

ليمللدم مي تذه   لية ملبل، لق عا أدلء لييلقه أق لن سزلت سقغولتس لا لي مللل ليمي عت تربل على لن تلمن نمس ا لييلقه ليف لوه أق أدلءتس أق إن سزلت س لاملفس ل م مس جمتل ًس عا أب نمس ا مي 

لوست س ل م مس جمتل س عا تذه ليممع سل لية ملبلوه، أق ليممع سل لية ملبلوه صللحه أق ضةنس. عت  م بب تولو أق عت  تولو تذل لالممللض مي ل م   ليوسيه ليةسيوه ليف لوه يليلقه لق نمس ا عة

ي تد لا ليةاسطل قلييتلمك ليمي عت تم تبب مي ل م   ليممع  لية تملبلي لق ليملت ل أق ليمنبر ل م مس جمتل ًس عا   عت  تملمو ليممع سل وتملء قسن  صتل وه لق ضتةنوه. تارت  أعةسل لييتلقه

ةل، قليةنسم ته سن سح قوت، ي نسصتل ليل و توه سفل و لي لأللل ليملع . قتذه ليةاسطل تمرتةا ليمللبسل سأوت سل لياسلسل، أق تللفه لي ةسيه لي زله يةزلقيه لينيتسط، قعتلم لييتلقه على لوتمبلسء ل

على لي تسحه لإلعلوةوه لياتلسل ليم لوةوه  لمةوللل لألقضتسا لي توسوتوه قلالجمةسعوه قليلسنمنوه قلالعم تسد ه، وتملء مي ل تل أق على صت وت لالعم تسد لي سيةي، قل تم تلل قت مللل ع سا 

ليفس تم، قتللبسل أوت سل صتل  لي ة ل، قعتلم لإلدللم على ليمولك ليتعوو قلي تل   يموت ت ليةاسطل لية تملبلوه قليتقيوه، قتتلعوسل ليولب قلاسطل لإللتسب، قتأبول ليمرتا ، قتةول أوت سل  

مانه مي حسالل س ض لية لملسل ليمللدم مي تذه ليمبوله، سةس مي ميه لية لملسل ليةسيوه، طلأ علو س س ض ليم ت  ل سةلض ليملل ب لي تدب، قسسيمسيي   ألنيتتتت ه لييتتتتلقه ل  إدللم ليةاسطل.

  ل ونه عت  املق لية ةما أق لين ب ليةوم ه ليمللدم تنس عا لإلجةسيي ليف لي.
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