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السوق حقوق مستقبلية في بأول سندات توريق تعلن إغالق سيرا للتعليم 

 مليون جنيه  800بقيمة  يمصرال
 

 

 2022نوفمبر  6القاهرة، 
 

 

المتكاملة بالسوق المصرية،  (، وهي أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية  CIRA.CA)كود البورصة المصرية  شركة سيرا للتعليم  أعلنت اليوم  
 .همليار جني  2ول ضمن برنامج بقيمة ال اإلصدار هو ، ومليون جنيه 800أنها نجحت في إتمام إصدار أول سندات توريق حقوق مالية مستقبلية في مصر بقيمة 

 

  شرائح: ثالث من اإلصدار ويتكون

  ،سنوات ثالث استحقاق بفترة جنيه مليون 96 بقيمة األولى الشريحة •

 سنوات خمس استحقاق بفترة جنيه مليون 304 بقيمة الثانية الشريحة •

 سنين سبع استحقاق بفترة جنيه مليون 400 بقيمة الثالثة الشريحة •

 المسلللتثمرين   وخدمة  االئتماني  للتصلللني   األوسللل   الشلللرق  شلللركة من  "A" االئتمانية  للجدارة المحلي االئتماني  التصلللني  على  شلللرائح الثالث  حصللللت  وقد

 »ميريس«.

بنك كل من يتولى مكتب ذو الفقار وشلركا  دور المسلتشلار القانونيل بينما يتولى  قد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المسلتشلار المالي للصلفقةل على  ن و

ا. وقد    ""البنك األهلي المتحد  و  "المصللر  البربي الدولي""كيو إن بي األهلي" و"بنك مصللر" و دور ضللامن التي يةل كما قاا األخير بدور  مين الحفأ  يضللو

ا في ذلك االكتتاب. المجموعة المالية هيرميس« الذي استحوذت عليه aiBANKشارك »  مؤخرو

 
 -نهاية البيان  -

 لالستعالم والتواصل: 

 IR@cairoinvest.com.eg: البريد اإللكتروني 

 1667-2274 (202)+: التليفون

 

 

 التوقعات المستقبلية

طريق استتتخدام م ئ العبارات والكلمات  يحتوي هذا البيان على توقعات مستتتقبلية، والتوقا المستتتقبلي هو أي توقا ص يتصتتئ بوقااا او احداخ تاريخية، ويمكن التعر  عليه عن 

ططو، وممكنو، ومتوقاو،  اصتيتة ووفقتا للتقتديراتو، وتهتد و، ومرتقتتو، وتقتدرو، وتتحمتئو، وتعتقتدو، وقتدو، والتقتديراتو، وتفترتو، وتوقعتاتو، وتعت مو، وتر و، وتخ

اخر  مماثلة التي تهد  الى التعر  على التوقا باعتباره مستتقبلي. هذا ينطبق، على وجه ومشتروعاتو، وينبييو، وعلى علمو، وستو و، او في كئ حالة، ما ينفيها او تعبيرات  

لنمو أو الربحية والظرو  اصقتصتادية  الخصتوص، إلى التوقعات التي تتمتمن معلومات عن النتااج المالية المستتقبلية او الخطط أو التوقعات بشتألن العمال التجارية واإلدارا، وا

    .مة في المستقبئ وغيرها من المساائ التي تؤثر على الشركةوالتنظيمية العا

نطوي على مخاطر معروفة وغير التوقعات المستتتتقبلية تعكج وجهات النظر الحالية إلدارا الشتتتركة )واصداراو( على أحداخ مستتتتقبلية، والتي تقوم على افتراضتتتات اإلدارا وت

على ان تكون نتااج الشتتتركة الفعلية أو أدا ها أو إنجاهاتها مختلفا اخت فا جوهريعا عن أي نتااج في المستتتتقبئ، او عن أدا    معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامئ التي قد تؤثر

ة للشتتركة او نتااج  المالية الفعلي  الشتتركة أو انجاهاتها الواردا في هذه التوقعات المستتتقبلية صتتراحة أو ضتتمنا. قد يتستتبت تحقق أو عدم تحقق هذا اصفترات في اخت   الحالة

المخاطر والشتكو  التي قد تتستبت   عملياتها اخت فا جوهريا عن هذه التوقعات المستتقبلية، أو عدم توافق التوقعات ستوا  كانت صتريحة او ضتمنية. تخمتا أعمال الشتركة لعدد من

هذه المخاطر تتمتتمن التقلبات بألستتعار الخامات، أو تكلفة العمالة ال همة لم اولة النشتتاط،  في اخت   التوقا المستتتقبلي او التقدير أو التنبؤ اخت فا جوهريعا عن المر الواقا. و
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صقتصتادية، ستوا  في مصتر أو على وقدرا الشتركة على استتبقا  العناصتر الرايستية بفريق العمئ، والمنافستة بنجا  وستط متييرات الوضتاع الستياستية واصجتماعية والقانونية وا

يير أستتعار  المي، ومستتتجدات وتطورات قطاع الخدمات التعليمية على الستتاحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرخ ومخاطر اإلرهاخ، وتألثير التمتتخم، وتصتتعيد اصقتصتتاد الع

ارا المخاطر. بعض المعلومات الواردا في الفاادا، وتقلبات أستعار صتر  العم ت، وقدرا اإلدارا على التحر  الدقيق والستريا لتحديد المخاطر المستتقبلية لنشتطة الشتركة ما إد

المجموع أو النستتت الميوية الواردا هنا    هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعدي ت بيرت التقريت العددي، وبالتالي فإنه في حاصت معينة قد يختلف

 .عن اإلجمالي الفعلي


