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 2020/2021 ها المالية لعام « تعلن نتائجسيرا»  القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية

 
 اإليرادات 
 (مليون جم)

 
 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 صافي الربح 
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 2021نوفمبر  8في   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  

،  2021/ 2020جنيه اال  عام  مليار  1.4، حيث الةت اإليرادا   2021أغوررا     31لفترة المنتهية في  ل

 كما. التااعة  التعليميةمؤسرررورررا   الا   المقيميل%، افضرررر ارعفا  عمد الاال   28وهو نمو سرررنوم امعم  

  لتبلغ %  43ارعفعت األرااح التلرةيلية طبر اررم الضررااا والفواام واإلهالا واهسرتهالا امعم  سرنوم  

نقاة ليرر    5.1، مررووااا اارعفا  صرافي األرااح التلرةيلية امقمار مليون جنيه اال  نف  الفترة  679.6

  وهو،  2020/2021مليون جنيره اال  عرام    350.8وعلى هره  الدلفيرة، الغ صررررافي الرا     .%48.9  إلى

%  25.2 إلىليرررر    نقاة  0.7 امقمارهامش صررافي الرا     اارعفا مرررووااا    ،%31نمو سررنوم امعم  

 اال  نف  الفترة.

 عراماال     طرالراألف    13.2  إلىارامعرة ارمر  ا   المقيرميل  الالبرة  عرمدرصرررررم  اللررررركرة ارعفرا     وطرم

ا  ،%26وهو نمو سررررنوم امعم    2020/2021 للاامعة امعم  سررررنوم    تلررررةيليةالااطة ال ازيادة ممعوما

وهو ما أثمر عل ، جميمة ا كلي   3ضررروف افتتاح   فيألف طالا اال  نف  الفترة،   19% لتررررر إلى  29

وعلى صرررعيم طاا  التعليم    .2020/2021اال  عام   %69لتررررر إلى اامعة  لل التلرررةيليةالااطة  زيادة 

اال  عرام   طرالرا  28,5إجمرالي عرمد الالبرة امرمارش اللررررركرة   الغ(  k-12)  ياألسرررراسرررري وطبرر الارامع

  30% لتررر إلى 6معم  القمرة اهسرتيعااية انوربة  ارعفا مع  %،  7سرنوية طمرها    ازيادة  ،2020/2021

  %95لترررر إلى نقاة    1.3امقمار التااعة   للممارش التلررةيليةالااطة  ، وهو ما أثمر عل زيادة ألف طالا

 .2020/2021اال  عام 

ه مع مومم القال الراي  التنفيهم للررركة القاهرة لالسررتثمار والتنمية العقارية، أن   صرررحوفي هها الوررياا، 

وجميع  لاهمي مورررللورررادة الأود أن أعقمم ادالص اللرررار واهمتنان   2020/2021انتهاف العام المراسررري  

ورغم التورميرا  الابيرة التي  على دعمهم المتواصررررر على مرمار العرام المراضرررري.األطراف ذا  العالطرة  

شرهمها العام، إه أنه شرهم عودة الممارش والاامعا  إلى العمر اررورة طبيعية، وهو ما سريؤدم إلى طر   

االنتاال القوية التي حققتها اللرركة اال   ععافي طاا  التعليم اال  الفترة المقبلة. وأعر  القال عل سرعادعه  

 األثر اإلياااي للاهود التوسعية التي عبهلها اللركة حتى اال  أصعا األوطا . العام، والتي ععا  

عقتر  اللركة مل وصو  إجمالي عمد الاال  امدتلف مؤسواعها التعليمية وعلى صعيم األداف التلةيلي،  

، وهو الموررتهمف الهم وضررعتها اللررركة اداتها 2021/2022سرري اال  العام المرا  ألف طالا  45إلى 

سرررنوا ، وهو ما يعني أنها ناوت في عوقيل ذلل المورررتهمف طبر عام كامر مل موعم .    4الدمورررية منه  

واليوم، نول نعتز االنتاال القوية التي حققتها اللررركة منه طرحها في البورصررة المررررية، حيث ارعفعت 

امقمار ثالثة أضرعاف   األرااح التلرةيلية طبر اررم الضررااا والفواام واإلهالا واهسرتهالااإليرادا  و

وهو ما يعم امثااة عالمة فارطة في مورريرة الماموعة. وااإلضررافة إلى ذلل، عتالع اللررركة إلى المضرري  

ا في عوقي  ة مل نموذج  امدتلف المؤسرررورررا  التااعة لنا، وذلل عبر ععسيم اهسرررتفادالمزيم مل النمو  لطمما

 أعمالنا الفريم لتقميم امما  ععليمية متنوعة عالية الاودة لاميع األطراف ذا  العالطة.

1,088

1,391

العام المالي 
2019/2020

العام المالي 
2020/2021

477

680

العام المالي 
2019/2020

العام المالي 
2020/2021

43.8% 48.9%

267
351

العام المالي 
2019/2020

العام المالي 
2020/2021

24.6% 25.2%



 

 شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية   |   2

 2020/2021عام لتقرير النتائج   –بيان إخباري 
  2021نوفمبر  8القاهرة في 

عنفيه هه  التوسرعا  فمل أن اإلدارة عركز حالياا على وعلى صرعيم الملرروعا  التوسرعية القاامة، أكم القال 

  2022/ 2021لعام المراسرري  االنرررف األو  مل مداط اال   أسرريوط وفقاا لما هو  إطالا جامعة  المقرر 

، ااإلضررافة إلى مواصررلة عمليا  »سرريرا وهو أحم أارز ملررروعا    ،وعوميماا في شررهر فبراير المقبر

( وطاا  رياض k-12التوسررع في عنفيه ااط التوسررعا  ااالا مل طاا  التعليم األسرراسرري وطبر الاامعي )

للعلوم التابيقيرة   سرررراكورررروني  –  معرة القراهرةجراكالا مل  األطفرا . كمرا عتالع اإلدارة إلى البرمف في عنفيره  

، وجرامعرة دميراط الارميرمة ارالتعراون مع شررررركرة   األهلي كراايترا »ارالتعراون مع شررررركرة    والتانولوجيرا

وعفدر اللرررركة اقمرعها على عوطيع ماموعة مل .  2023، ومل المقرر افتتاحهما اال  عام  الورررويمم»

األهلي  »و   الورويمم»اللرراكا  القوية اال  الراع األاير مع كبر  المؤسرورا  العاملة في الوروا مثر 

لتاوير منرررا  ععليمية متاورة، وهو ما يعا  التزامنا المتواصررر لتنفيه الداط     أوركاش»و   كاايتا 

الراامة في الوروا المررم ااعتبارنا اللريل المفضر لتقميم الدمما   التوسرعية، فضرالا عل عرسريك ماانتنا  

 التعليمية عالية الاودة في مرر.

ا أوض  القال أنه االتوازم مع جهود اللركة في التوسع ااألنلاة التلةيلية، و عركز »سيرا  أيضا

ريل في على ععزيز طمرا  الفريل اإلدارم االلركة، وذلل عبر ضم ماموعة جميمة مل المتدر

البيئية   اهستمامة  اممارسا   المتعلقة  اإلفراح  عقارير  إعماد  مااه   في  التنفيهية  الوظااف 

عالطا    طاا   إلى  ااإلضافة  المهنية،  والوالمة  والروة  الووكمة،  ومعايير  واهجتماعية 

المرموطة   اهستلارا   شركا   أارز  مع  االتضافر  وذلل  األعما ،  وعاوير  الموتثمريل 

ف اإلدارا  المتدررة  أعما  هه   لتاوير وعنمية  الالزم  المعم  لتقميم  الهكر  المااه  سالفة  ي 

المعنية. وفي ضوف عركيز اللركة على التوسع واهرعقاف اقمرا  فريل العمر، ه عمار اللركة  

 جهماا لتعزيز فريل الموارد البلرية على موتو  الماموعة.

التي عتبناها الواومة  المثمرة وأعر  القال عل اعتزاز  االموراهمة الفعالة مل جانا اللرركة في الووارا   

لتاوير طاا  التعليم في مررررر، وذلل اناالطاا مل المنفعة الملرررتركة التي سرررتعود على جميع األطراف.  

ا حيوياا في دفع مورير التنمية في ذلل الق اا ، مورتفيمة مل الدبرا  الهاالة فمنه نلرتعها، لعبت اللرركة دورا

 التي عنفرد اها فضالا عل الماانة الراامة التي عتميز اها اللركة في طاا  التعليم.

ا،   الووا، أوضا   أعر  القال عل ثقته اقمرة اللركة على مواكبة التةيرا  التي عارأ على  واتاما

ا في سار أعمالها   ا وعارارا اللركة مرارا واناالطاا مل رؤية  .  ااإلناازا   الوافرمثلما أظهر  

سوف   الدمما  التعليمية،  في عقميم ااطة متااملة ملالراامة  مؤسوة  الااعتبارها    ترسيك ماانتهاا اللركة  

متميز على موتو   عواصر   أداف  الاللركة عوقيل  عقممهاااطة  قااعا  ومدتلف  التي  . الدمما  

الموورم في عاوير طاا  التعليم امرر، وعتالع إلى عوقيل عام آار  لهلل، عؤمل اللركة اتهمية دورها  

 يلهم عوقيل مزيم مل اإلناازا  على كافة األصعمة. 

 

 

 



 

 شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية   |   3

 2020/2021عام لتقرير النتائج   –بيان إخباري 
  2021نوفمبر  8القاهرة في 

 
 لالستعالم والتواصل 

 
 (+ 202)  2274-1667تليفون:  

 IR@cairoinvest.com.egبريد إلكتروني: 
 

 معلومات عن السهم 
 

 2018أكتوبر   1 تاريخ القيد 
 CIRA.CA البورصة المصرية كود 

 582,790,325 إجمالي عدد األسهم 

 جم  0.40 القيمة االسمية للسهم 
 مليون جم  233.1 رأس المال المدفوع 

 
 

 
ا مل  هيكل المساهمين  ( 2021 أغوا  31)اعتبارا

 

 

 
 

 التوطعا  الموتقبلية 
اسررتدمام مثر العبارا  والالما  اهعية فوفقا   يوتوم هها البيان على عوطعا  موررتقبلية، والتوطع الموررتقبلي هو أم عوطع ه يترررر اوطااع او احماخ عاريدية، ويمال التعرف عليه عل طريل

عا ف، فععتزمف، فعر ف، فعداطف، فممالف، فمتوطعف، فملروعا ف، فينبةيف، فعلى للتقميرا ف، فعهمفف، فمرعقاف، فعقمرف، فعتومرف، فععتقمف، فطمف، فالتقميرا ف، فعفترضف، فعوط

وجه الدررررو ، إلى التوطعا  التي عتضرررمل  علمف، فسررروفف، او في كر حالة، ما ينفيها او ععبيرا  اار  مماثلة التي عهمف الى التعرف على التوطع ااعتبار  مورررتقبلي. هها ينابل، على

ي المورتقبر وغيرها مل الموراار  الية المورتقبلية او الداط أو التوطعا  الرتن األعما  التاارية واإلدارة، والنمو أو الراوية والسروف اهطتررادية والتنسيمية العامة فمعلوما  عل النتاال الم

 التي عؤثر على اللركة.   

ماخ موتقبلية، والتي عقوم على افتراضا  اإلدارة وعناوم على مداطر معروفة وغير معروفة وماهولة،  التوطعا  الموتقبلية ععا  وجها  النسر الوالية إلدارة اللركة )فاهدارةف( على أح

الواردة في هه    الموتقبر، او عل أداف اللركة أو اناازاعهاوغيرها مل العوامر التي طم عؤثر على ان عاون نتاال اللركة الفعلية أو أدافها أو إناازاعها مدتلفا ااتالفا جوهرياا عل أم نتاال في 

لياعها ااتالفا جوهريا عل هه  التوطعا  الموتقبلية، أو التوطعا  الموتقبلية صراحة أو ضمنا. طم يتوبا عوقل أو عمم عوقل هها اهفتراض في ااتالف الوالة المالية الفعلية لللركة او نتاال عم

لعمد مل المداطر واللراوا التي طم عتوربا في ااتالف التوطع المورتقبلي او التقمير أو التنبؤ ااتالفا جوهرياا عل   عمم عوافل التوطعا  سرواف كانت صرريوة او ضرمنية. عدضرع أعما  اللرركة

مر، والمنافورة انااح وسرط لعناصرر الرايورية افريل العاألمر الواطع. وهه  المداطر عتضرمل التقلبا  اتسرعار الداما ، أو عالفة العمالة الالزمة لمزاولة النلراط، وطمرة اللرركة على اسرتبقاف ا

على الوراحة اإلطليمية  الدمما  التعليمية  متةيرا  األوضرا  الورياسرية واهجتماعية والقانونية واهطتررادية، سرواف في مررر أو على صرعيم اهطترراد العالمي، ومورتاما  وعاورا  طاا  

الفاامة، وعقلبا  أسرعار صررف العمال ، وطمرة اإلدارة على التورا المطيل والورريع لتوميم المداطر المورتقبلية  والمولية، وعماعيا  الور  ومداطر اإلرها ، وعتثير التضردم، وعةير أسرعار  

فإنه في حاه   اعض المعلوما  الواردة في هه  الوثيقة، اما في ذلل المعلوما  المالية، طرأ عليها اعض التعميال  اةرض التقريا العمدم، واالتالي   ألنلرررراة اللررررركة مع إدارة المداطر.

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