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 توزيع اإليرادات
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 توزيع الطالب

 2018العام المالي 

 
 

 
 
 
 
 
 

 2018ديسمبر  2القاهرة في 

 

( CIRA.CAأعلنت اليوم شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية )كود البورصة المصرية 

الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوق المصرية، عن  مجالوهي أكبر شركة قطاع خاص في 

يرادات اإل، حيث بلغت 2018أغسطس  31نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 

 . 2017مقابل عام  %48وهو نمو سنوي بمعدل  ،2018جنيه خالل عام  مليون 517.5

 

مليون  219.5التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك األرباح وبلغت 

بعد استبعاد تأثير المصروفات  %63، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 2018جنيه خالل عام 

صاحب . و12018األولي خالل الربع األخير من عام  االستثنائية المرتبطة بعملية الطرح العام

. 2018في نهاية عام  %42نقاط مئوية ليسجل  3ع هامش األرباح التشغيلية بواقع اارتفذلك 

، وبلغ 2017مقارنة بنتائج عام  %95مليون جنيه، بمعدل نمو  126.4وبلغ صافي الربح 

 خالل نفس الفترة. %24هامش صافي الربح 

 

توظيف معدل وأبرزها زيادة ، 2018خالل عام هامة تشغيلية تطورات الشركة أحرزت وقد 

خالل  %32من  ،2018خالل عام  %49إلى  (BUC)بالقاهرة جامعة بدر لالطاقة التشغيلية 

 وقبل الجامعيقطاع التعليم األساسي في  %72من  %81إلى الزيادة مع العام الماضي، 

(k-12) وخالل العام محافظات مصرية.  6مدرسة موزعة على  19حاليًا من يضم ذي الو

 .%91ارتفع معدل الطاقة التشغيلية ليبلغ ، الجديدالدراسي 

 

وفي هذا السياق أوضح محمد القال الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية، 

بتكلفة مناسبة والجودة  عالي تعليملاتوفير استراتيجية الشركة ومهمتها الرئيسية تتبلور في أن 

بدأت بمدرسة واحدة في شرق القاهرة عام وأن الشركة ألبناء الطبقة المتوسطة في مصر، 

في قطاع الخدمات التعليمية المتكاملة االستثمارية وأصبحت اآلن من أبرز الكيانات  1992

ألفاً خالل  26مقارنة بـهذا العام ألف طالب وطالبة  31 وتخدمعلى الساحة المحلية واإلقليمية 

 ليم األساسي وقبل الجامعيمدرسة في مرحلة التع 19من خالل  2017/2018العام الدراسي 

(k-12) وأعرب القال عن اعتزازه بإعالن أول نتائج مالية إلى جانب جامعة بدر بالقاهرة .

وتشغيلية منذ طرح الشركة في البورصة المصرية، وأشار أن العام الماضي كان بمثابة انطالقة 

وبالتالي كان اإلتمام الناجح لعملية  –تي تتبناها الشركة الستراتيجية النمو الطموحة القوية 

والتي شهدت تجاوز حد االكتتاب  2018الطرح العام في البورصة المصرية خالل أكتوبر 

مرة. وأكد أن ذلك اإلقبال القوي على يرجع لسالمة استراتيجية الشركة وقوة  18.9بمعدل 

 ير التعليم الجيد بمعايير عالمية في مصر.نموذجها التشغيلي وكذلك التزامها الراسخ بتوف

 

، وهو ما تعكسه نقطة تحول هامة بمسيرة الشركة 2017/2018ل العام الدراسي مث  قد و

في ضوء نمو تسجيالت القيد في مدارس  2018مؤشرات األداء المالي والتشغيلي خالل عام 

                                                            
 .2018أغسطس  31المنتهية في يعكس الفترة المالية  2017/2018، أو العام الدراسي 2018العام المالي * 
 .2018مليون جنيه والمرتبطة بعملية الطرح العام خالل الربع األخير من عام  7.1استبعاد تأثير المصروفات االستثنائية بقيمة األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بعد  1

43%

57%

تعليم جامعي تعليم قبل جامعي

21%

79%

تعليم جامعي تعليم قبل جامعي

ألف 26.9  
 إجمالي الطالب

517.5 
 مليون جنيه
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 اإليرادات
 (مليون جم)

 
 

 
 

التشغيلية قبل الضرائب األرباح 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 )مليون جم، % هامش(

 
 
 
 

 
 صافي الربح

 )مليون جم، % هامش(

 
 

. بالقاهرة وأيًضا جامعة بدر (k-12)مراحل التعليم األساسي وقبل الجامعي مختلف الشركة ب

أحرزت الشركة تقدم ملحوظ في تعزيز مركزها المالي من خالل تسوية قرض طويل كما 

 األجل مع تنظيم وتبسيط الهيكل القانوني للمجموعة. 

 

وفي إطار سعيها إلحداث نقلة نوعية فى مجال التعليم الجامعى لتحقيق الريادة وتنمية المهارات 

، قامت في مختلف التخصصات العلمية والفنية الطلبة ليصبحوا قادة ومبدعى المستقبل وتهيئة

السينمائية والمسرحية بجامعة بدر لتصبح األولى من نوعها في  العلومافتتاح كلية الشركة ب

اإلعالمي في مصر والسلك القت الكلية الجديدة استحسان ودعم مجتمع الفنون  ، حيثمصر

من صناعة السينما واإلنتاج اإلعالمي ، التي تقدمها فريدةالتخصصات القسام وتقديًرا لتنوع األ

كلية العلوم السينمائية دارة أن اإلوتؤمن فنون االستعراض والتمثيل واإللقاء وغيرها. إلى 

واجهة حضارية تعبر عن الثراء والتنوع الثقافي والفني لمصر، وقدرتها كون تسوالمسرحية 

 حركة الفن على المستويات المحلية والعربية والعالمية.على اإلسهام فى 

 

وتتطلع الشركة خالل المرحلة المقبلة إلى مواصلة التوسع بنموذج أعمالها االبتكاري وإعادة 

مليار جنيه  1.1في مشروعات واستثمارات جديدة، حيث تخطط لضخ تطبيق تجربتها الرائدة 

وكذلك  ،سنوات في مشروعات متنوعة تشمل التعليم االبتدائي والتعليم الجامعي 5-3على مدار 

نشاء أربع مدارس جديدة إلمليون جنيه تقريبًا  700الرعاية الصحية. ويشمل ذلك مشروعات 

مليون جنيه  300، باإلضافة إلى بالقاهرةجامعة بدر داخل  سبع كليات علمية جديدةافتتاح و

بافتتاح ثاني  بدًءا –خارج القاهرة  جديدةمحافظات في للتوسع بمشروعات التعليم الجامعي 

ومنذ إتمام الطرح . 2021/2022فروع جامعة بدر في محافظة أسيوط خالل العام الدراسي 

العام، بدأت الشركة في تنفيذ توسعاتها المخططة علًما بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

 قامت بتخصيص أراض جديدة لمشروعات الشركة في عدة مواقع متميزة. 

 

مشروع في حاليًا تستثمر كز الشركة أيًضا على مشروعات قطاع الرعاية الصحية، حيث ترو

، السويس مقابل للعاصمة اإلدارية الجديدة -نشاء مدينة طبية متكاملة على طريق القاهرةجديد إل

وهو أحد أهم استثماراتها االستراتيجية سعيًا لتقديم خدمة صحية متميزة للمصريين، وكذلك 

 دة كليات الرعاية الصحية في جامعة بدر بالقاهرة.تعزيز ريا

 

توسعات المقررة باستخدام مزيج من حصيلة عائدات الطرح العام الوتعتزم الشركة تمويل 

وتسهيالت البنوك وكذلك الوفورات النقدية بالشركة وعائدات بيع األصول العقارية غير 

 الرئيسية.

 

الشركة بتطبيق أفضل ممارسات ونظم الحوكمة مع تعظيم العائد واختتم القال مشددًا على التزام 

االستثماري للمساهمين من خالل التفاعل بانفتاح وشفافية مع جميع األطراف ذات العالقة بما 

 .في ذلك الطلبة والموظفين والمستثمرين وأيًضا أبناء المجتمعات المحيطة بمشروعات الشركة

مليون جنيه  26دراسية ودعم مادي يصل إلى  امنحً ولفت أن الشركة قدمت خالل العام 

للموهوبين والطلبة المتفوقين األفضل أداًءا في جامعة بدر بالقاهرة وأيًضا مدارس الشركة في 

وأعرب القال عن اعتزازه باإلنجازات المحققة  .(k-12)مراحل التعليم األساسي وقبل الجامعي 

وأن الشركة تتطلع لمواصلة  ،الطرح العام والشراكات الجديدة التي تأسست خالل عملية

إسهاماتها في نشر العلم والمعرفة وتأهيل أبناء الطبقة المتوسطة في مصر ليكونوا قادة المستقبل 

 في جميع المجاالت. 
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 لالستعالم والتواصل

 
 (+202) 2274-1667تليفون: 

 IR@cairoinvest.com.egبريد إلكتروني: 
 

 السهممعلومات عن 
 

 2018أكتوبر  1 تاريخ القيد
 CIRA.CA كود البورصة المصرية

 547,790,325 إجمالي عدد األسهم
 جم 0.40 القيمة االسمية للسهم
 مليون جم 219.1 رأس المال المدفوع

 
 

 
 2(2018أغسطس  31)اعتباًرا من  هيكل المساهمين

 

 

 
 

 التوقعات المستقبلية
استتتتخدام مثل العبارات والكلمات االتية قوفقا  يحتوي هذا البيان على توقعات مستتتتقبلية، والتوقع المستتتتقبلي هو أي توقع ال يتصتتتل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق

عاتق، قتعتزمق، قترىق، قتخططق، قممكنق، قمتوقعق، قمشروعاتق، قينبغيق، قعلى للتقديراتق، قتهدفق، قمرتقبق، قتقدرق، قتتحملق، قتعتقدق، ققدق، قالتقديراتق، قتفترضق، قتوق

وجه الخصتتتتوص، إلى التوقعات التي تتضتتتتمن  علمق، قستتتتوفق، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستتتتتقبلي. هذا ينطبق، على

ي المستتتقبل وغيرها من المستتائل الية المستتتقبلية او الخطط أو التوقعات بشتتأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصتتادية والتنظيمية العامة فمعلومات عن النتائج الم

 التي تؤثر على الشركة.   

نطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، التوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشركة )قاالدارةق( على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات اإلدارة وت

ختلفا اختالفا جوهريًا عن أي نتائج في المستقبل، او عن أداء الشركة أو انجازاتها الواردة في هذه وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها م

المستقبلية، أو لياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف الحالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عم

سبب في اختالف التوقع المستقب شكوك التي قد تت شركة لعدد من المخاطر وال سواء كانت صريحة او ضمنية. تخضع أعمال ال لي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن عدم توافق التوقعات 

سعار الخامات، أو تكلفة العمال سة بنجاح وسط األمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن التقلبات بأ سية بفريق العمل، والمناف ستبقاء العناصر الرئي شركة على ا شاط، وقدرة ال ة الالزمة لمزاولة الن

إلقليمية على الستتاحة االخدمات التعليمية متغيرات األوضتتاع الستتياستتية واالجتماعية والقانونية واالقتصتتادية، ستتواء في مصتتر أو على صتتعيد االقتصتتاد العالمي، ومستتتجدات وتطورات قطاع 

حرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العمالت، وقدرة اإلدارة على الت

ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديالت بغرض التقريب العددي، وبالتالي فإنه في حاالت بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في  ألنشتتتتتتطة الشتتتتتتركة مع إدارة المخاطر.

  معينة قد يختلف المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.
 

 

 

                                                            
االكتتاب في عملية الطرح العام األولي. وسوف تصل  بنفس سعر .Social Impact Capital Ltdمليون جنيه والمقرر أن تكتتب فيها شركة  210هيكل المساهمين ال يعكس تأثير زيادة رأس المال المرتقبة بقيمة  2

 من إجمالي أسهم شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية بعد إتمام زيادة رأس المال المذكورة. %52.5حصة الشركة إلى 

48.1%

7.0%
7.1%

37.8%
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