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التعهيت للغي  وخت مر   ار    خت مروهي شررر را ةا تي  ي  ( RACC.CA البوةصرررا اليصررر لا)رود  االتصرررمالرشررر را ةالا لات مر   ار  اليوم أعلنت 

 ليون جنيه وهو ايو  252.2ع حيث بلغت اإلل ادار  2022 مةس  31بملسرو  اليصر  ع عن اتم اهم اليمليا اليايعا لرت ي ال با الوا الينتهيا  ي  االتصرمالر

 6.6% ليسررال  223.2اةترا صررم ي ال بح بيعتا سررنو     ريم  . ليون جنيه 83.8% ليسررال  29.9%. واةترا  ايل ال بح بيعتا سررنو   37.9سررنو  بيعتا 

     .%2.6ع  صحوبًم بهم ش صم ي ةبح 2022 ليون جنيه خالا ال با الوا  ن عمم 

 )مليون جم( ملخص قائمة الدخل 

EGP  التغير )%( 2021الربع األول  2022الربع األول 

 %37.9 252,173,789 182,866,742 اإليرادات 

 %32.2 119,359,519 90,299,357 إيرادات خدمات التعهيد للغير 

 %65.4 90,159,173 54,517,501 إيرادات خدمات تعهيد املوارد البشرية 

 %12.1 42,655,097 38,049,884 االتصمالر إيرادات خدمات استضافة مراكز 

 %29.9 83,771,485 64,498,646 مجمل الربح 

 اقطا 2.1- %33.2 %35.3 هامش مجمل الربح

 %43.3 45,939,046 32,065,161 والفوائد واإلهالك واالستهالك األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 اقطا 0.7 %18.2 %17.5 واالستهالك  واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباحهامش 

 %223.2 6,616,144 2,047,199 صافي الربح

 اقطا 1.5 %2.6 %1.1 هامش صافي الربح

 
 

 
 

 

 مجمل الربح 

 مليون جنيه  83.8
   29.9نمو سنوي بمعدل % 

 

 اإليرادات

 مليون جنيه 252.2
   37.9نمو سنوي بمعدل%  

 

 صافي الربح 

 مليون جنيه6.6
   223.2نمو سنوي بمعدل% 

 

 

 واالستهالك واإلهالك والفوائد  الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح

 مليون جنيه   45.9
   43.3نمو سنوي بمعدل % 
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 االدارةكلمة رئيس مجلس 
  ااطالقا قولا  والتي تيثلع 2022القولا التي حققتهم الش را خالا ال با الوا  ن عمم والتشغيليا بملنتم ج اليمليا   اعت از أن أع ب عن  بتالاًع أود  

ع   الرعملا التي تتبنمهم الش را الي دود اإللامبي الست اتيايا النيو   الداء ولعكس ذلك.  ي  ستهل العمم الاتلت االتصمالرلش را ةالا لات مر   ار  

والاهود اليتواصلا لالةتقمء بملكرمءي التشغيلياع وهو  م أثي  عن تحسين    على الصعيت التاخلي  التي أج تهم اإلداةي  واسعاالتغي  ار  بمإلضم ا إلى ال

    ستولمر ال بحيا بشكل  لحوظ خالا الرت ي.

 

ال ؤلا حوا أداء  و العمليياُةغم عتم وضوح  الرت ي القمد ا  السوا   اليقمم الوا  ن ع  خالا  امبعا  ي  إلامبياع  اليستقبل بنظ ي  أانم استش ف  إال 

تةتنم على تعظيم تع ل  قبوألًضم  بل  التي تشهتهم السوا ع    اليتواليا   واربا التغي  ار ن    الش را  تيكينجتاةتهم ب ي  تيمً م  اثق    التياست اتيايتنم  

 االسترمدي  ن تلك التغي  ار.  

 

 ذلك أتي  لوع  ثالث   ارواقا  صم ي ال بح ب  اضمعر    اإلل ادار  ل   لحوظ ي تحقيق ايو    2022ااحت الش را خالا ال با الوا  ن عمم  لقت  

بملذر  أن  و ن الاتل   .  م التمبعاهباييا   ا ق  التشغيليا  مهأاشطتع  ضالً عن حملا التعم ي التي شهتتهم  الش را  قطمعمربرضل الداء القو  لاييا  

على إجيملي إل ادار الش را   نهم  ن تاريف الث  السلبي الاارمض قييا الانيه اليص  يم  ك    عاصف إل اداتهم بملتوالة ال  لكيالش را حققت 

الرت ي. النامه  وتعت  خالا  تقولا  شهمدي  حمر  ذه  التي  الكبي ي  والتوسا  حظى  على اإل كمامر  النيو  اغتنمم   ص  الواسعا على  الش را وقتةتهم  بهم 

 بأعيملهم.  

 

 "Gulf CX  "الاليج لاب ار العيالء  %  ن ش را85على حصا  ذ  استحو ي االش را  ح ال مااع  2021سبتيب     خالا  قت شيلت أب ز اليستاتار  

الداء اليتيي  الذ   و  عالبح لن والسعودلاأسوا     أود أن أع ب عن سعمدتي البملغا بتغطيا أاشطتنمآ مقًم جتلتي للنيو  ي  نطقا الاليج. ولترتح بذلك  

 Gulf CXش را   بتواجتالواسا    الت حيب  وتات اإلشمةي إلى  بإ كمايمر واعتي.    لحظىالذ   حققنمه  ي تلك السوا  على صعيت خت مر التعهيت للغي   

تعت م  ع  ح ًصم  نم على تلبيا  عتالر الطلب القولا. والتي تقت هم  ينتامرالات مر والعلى  الي ترعا  الطلب  بملسو  السعود ع  ي ضوء  عتالر  

ال با الثماي   خالا  ااطال  أاشطتهم التشغيليا  ن اليتوقا  التي  ع وقعتبسعا أرب  تتسا لةبعيم ا   ي ال لمض   نشأي جتلتي  الش را إلى التوسا إلى  

التي  اليتواصلاع إلى جماب اليبمحثمر التي ااحت الش را  ي إب ا هم  ؤخً ا  ي السو  السعود االست اتيايا العقود   ي إطمة. والعمم الامة   ن

 ا  ا ضيمن  واصلا تنييا أعيما  ي تلبيا الت ا نم بملعقود الاتلت اليب    يلاتلتنشمي ا الي سوف تسمهم  ع  إلب ام الي لت  ن العقود  تا لهم بصرا  ستي ي

 .وأاشطا  ي سو  الييلكا

 

ع حيث  االتولي  السوا   على  ستوىبأاشطتهم وتنولا  صمدة إل ادار  للتوسا    اليستهت ا  خططهمقيق  حقتً م احو تالش را  ع تيضي   ن جماب آخ  

ولتبلوة هت نم العب  حوة   ي السو  الوةوبي.  التحوا إلى  بولنتا و ي سو     نمبأعيملالتوسا    اضا على ةأس أولولمتنم خالا الي حلا القمد ا

ال اهنا   الي حلا  الش را حمج   إجيملي  م  ي  تهيهسم ليتاطى  ع  بولنتا سو    ي    أاشطتنمتع ل   االست اتياي خالا  حمليًمع 2إل ادار  اليتحقق   %

إلى دلالول  بملواللمر اليتحتي  واللا  رتنم التمبعا  ي    ش   سعى تى جماب هذاع  بمإلضم ا إلى جذب الي لت  ن العيالء  ن السوا  الوةوبيا الخ ى. إل

 ن ااطال  أعيملهم خالا  ت ي قصي ي  بملسو  ال  لكي ااحت    التمبعا  ش رتنمع علًيم بأن    ص االستحواذ الينمسباعب  دةاسا    زلمدي حصتهم السوقيا

 .  ستقبالً  ي لت  ن التوسا  ي السو  ال  لكيالتحقيق تطلا إلى وت عحتي ن العيالء  ن داخل الواللمر اليتقمعتي ربي ي  ي جذب 

 

ع حيث سمهيت  ي تع ل  قتةتنم على الش را  مراامح  لكتمبا  صل جتلت  ي سال  أ م نم  ا النيو التي اتبنمهم  ي تيهيت الط لقاست اتياي  ااحتلقت  

وحلوا  استحتاث   ب  نم و نتامت  نمتطول  خت متابتكمةلا جتلتي  الش را  ت ولت  أثي  عن  وتاموز   ملدواراليقت اع  يم  ليواجها  الالز ا  واإل كمامر 

وختمً مع أبش  حض اتكم بمليكماا ال ا تي التي تحظى بهم ش رتنم والتي  .  اليط وحا  ص النيو  اقتنمص وتطولا  وا الينظوةيع  تحتلمر االقتصمدلال

 . بصرا  ستتا ا يسمهيينسمدي الللوالي دود اإللامبي تعظيم القييا  ا الرت ي اليقبلا  ا تؤهلهم باتاةي لتحقيق الي لت  ن النتم ج القولا خال
 

 أحمد رفقي 
 الرئيس التنفيذي 
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 االتصاالتعن شركة راية لخدمات مراكز 

  فائقة الجودة   باقة  ، حيث تنفرد بتقديماالتصاالتوخدمات مراكز  خدمات التعهيد للغير  رائدة في  ال شركة  الهي    االتصاالتشركة راية لخدمات مراكز  
من العمالء  لقاعدة واسعة من  قنوات المبيعات الداخلية    وإدارةواإلدارة،    والخدمات المهنية، وخدمات الدعم الفني  االتصاالتمن خدمات مراكز  

. مختلفة  لغة  25بأكثر من    ،الشرق األوسط وأوروبا أفريقيا وأمريكا الشمالية  منتشرة في أسواقشركة    120اكثر من    تضم،  مختلفة األسواق الدولية
منشأة مصممة وفق أرقى المستويات العالمية الحديثة، يقع ثمانية   13بإدارة وتشغيل  2021خالل  لتنفردوقد نجحت الشركة في التوسع بأعمالها، 

السعودي، ومنشأة في بولندا. وتبلغ السوق  البحرين، ومنشأتين في  سوق    ى فياإلمارات، وأخر سوق  ومنشأة في    منشآت منها بالسوق المصري،
 100موظف. وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العمالء تربو على  5700وتضم  قعدآالف م 9مجتمعة  لتلك المنشآت الطاقة التشغيلية

واعدة النمو ال  االقتصادية المتميزة بمقومات  القطاعاتالشركة تغطية  وتستهدف    .وأفريقياأوروبا والشرق األوسط  أسواق    من تغطي أعمالهمعميل م
 السيارات، وتجارة التجزئة. و، المصرفية واإلعالم، والتكنولوجيا واإللكترونيات، وقطاع السياحة والضيافة، الخدمات االتصاالتمثل 

 

أكبر حصة    تمتلكحيث  في تقديم خدمات التعهيد للغير على مستوى السوق المصري،    مرتبة الصدارة  االتصاالتشركة راية لخدمات مراكز  حتل  تو
إلى احتالل صدارة تقديم خدمات التعهيد للغير أيًضا بأسواق  طلع الشركة. وت(مكافئ الدوام الكاملحيث عدد ساعات العمل )وفقًا لتحليل سوقية من 

، تحت  الشركة الوحيدة في مجالها المدرجة في البورصة المصرية  االتصاالتمراكز    الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتعد شركة راية لخدمات 
 . ”RACC.CA“ كود:ويتم تداول أسهمها تحت  كوده

 

 :لالستعالم والتواصل
 االتصاالت شركة راية لخدمات مراكز 

 كريم سعودي 

 عالقمر اليستثي لن االستثيمة و ة يس قطمع
 +2 (0) 2 8276 0000ت:

investor_relations@rayacc.com 
 

 

 السهم معلومات عن 

 222,727,272 عدد األسهم

 جنيه 2.41 ( 2022مارس  31سعر السهم )

 جنيه 536,772,726 (2022مارس  31القيمة السوقية )

 هيكل المساهمين  
 2022  مةس 31اعتبمًةا  ن 
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 التوقعات واإلفادات املستقبلية
 

ستاتام  ثل العبمةار والكليمر االتيا "و قم لحتو  هذا البيمن على تص لحمر تطلعيا. التص لح التطلعى هو أ  تص لح ال لتصل بوقم ا أو أحتاث تمةلاياع وليكن التع ف عليه عن ط لق ا

"ع "التقتل ار"ع "ترت ض"ع "توقعمر"ع "تعت م"ع "ت ى"ع "تاطط"ع " يكن"ع " توقا"ع " ش وعمر"ع "لنبغي"ع "على للتقتل ار"ع "تهتف"ع "  تقب"ع "تقتة"ع "تتحيل"ع "تعتقت"ع "قت

تتضرين   وجه الاصروصع إلى التصر لحمر التيعلم"ع "سروف"ع أو  ي رل حملاع  م لنريهم أو تعبي ار أخ ى  يمثلا التي تهتف إلى التع ف على التصر لح بمعتبمةه تطلعى. هذا لنطبقع على 

لا والتنظيييا العم ا  ي اليسرتقبل وغي هم  ن اليسرم ل   علو مر عن النتم ج اليمليا اليسرتقبليا أو الاطط أو التوقعمر بشرأن العيما التامةلا واإلداةيع والنيو أو ال بحيا والظ وف االقتصرمد

  .)"الش را"( االتصمالرالتي تؤث  على ش را ةالا لات مر   ار  

طو  على  امط   ع و ا وغي   ع و اع  التصررر لحمر التطلعيا تعكس وجهمر النظ  الحمليا إلداةي الشررر را )"االداةي"( على أحتاث  سرررتقبلياع والتي تقوم على ا ت اضرررمر اإلداةي وتن

تلرًم اختال ًم  مدلًم عن أ  اتم ج  ي اليسرتقبلع أو عن أداء الشر را أو إاامزاتهم الواةدي  و اهولا وغي هم  ن العوا ل التي قت تؤث  على أن تكون اتم ج الشر را الرعليا أو أداءهم أو إاامزاتهم  ا

ر م ج عيليمتهم اختال ًم جوه لًم عن هذه التصر لحم ي هذه التصر لحمر التطلعيا صر احا أو ضرينم. قت لتسربب تحقق أو عتم تحقق هذا اال ت اض  ي اختالف الحملا اليمليا الرعليا للشر را أو ات

تاضرا أعيما الشر را لعتد  ن اليامط  والشركول التي قت تتسربب  ي اختالف التصر لح التطلعى أو التقتل  أو التنبؤ اختال ًم  .التطلعياع أو عتم توا ق التوقعمر سرواء رمات صر لحا أو ضرينيا

ليامط  التقلبمر بأسرعمة الام مرع أو تكلرا العيملا الالز ا لي اولا النشرمطع وقتةي الشر را على  وتتضرين هذه ا مدلًم عن التصر لحمر التطلعيا الواةدي  ي هذا البيمن سرواء صر احا أو ضرينم.  

يمر ي  صر  أو على صرعيت االقتصرمد العملييع وتتاعاسرتبقمء العنمصر  ال  يسريا بر لق العيلع والينم سرا بنامح وسرط  تغي ار الوضرمع السريمسريا واالجتيمعيا والقماوايا واالقتصرمدلاع سرواء  

لتحتلت اليامط  اليسرتقبليا لاشرطا الشر را  ا الح ب و امط  اإلةهمبع وتأثي  التضرامع وتغي  أسرعمة الرم تيع وتقلبمر أسرعمة صر ف العيالرع وقتةي اإلداةي على التح ل التقيق والسر لا 

 إداةي اليامط .
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 املجمعة   ئمة الدخلقا

EGP  التغيير 2022الربع األول  2021الربع األول 

 % 37.9 252,173,789 182,866,742 اإليرادات 

 %46.1 ( 172,954,752) ( 118,368,096) تكلفة اإليرادات 

  4,552,448  حكومية حوافز

 % 29.9 83,771,485 64,498,646 مجمل الربح

     

 % 26.6 ( 32,186,514) ( 25,415,490) مصروفات عمومية وإدارية 

 % 14.0 ( 2,806,567) ( 2,460,962) مصروفات بيعية وتسويقية 

 % 5.8- ( 12,955,848) ( 13,758,276) مصروفات اإليجار

 % 11.6 ( 16,040,727) ( 14,372,093) أصول حق انتفاع كمصروفات استهال

 % 318.5 10,649,987 2,544,972 أرباح النشاط 
والفوائد  األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 واإلهالك واالستهالك
32,065,161 45,939,046 43.3% 

 %300.3 ( 3,199,642) ( 799,330) مخصصات اضمحالل

 % 32.0- 51,180 75,279 رد مخصصات اضمحالل

 % 14.6 ( 5,983,380) ( 5,222,802) أصول حق االنتفاع  -فوائد تمويلية 

 - ( 177,250) 3,368,323 دخل الفائدة )مصروفات( 

 - - - أرباح بيع أصول ثابتة

 % 3.0 ( 2,279,516) ( 2,212,932) أرباح أصول ثابتة )خسائر(

 % 121.4 8,193,221 3,700,363 ب ئاألرباح التشغيلية قبل الضرا

     

 % 4.6- ( 1,577,077) ( 1,653,164) الضرائب 

 % 223.2 6,616,144 2,047,199 صافي الدخل 

     

    توزع كالتالي:  

 - 7,110,588 1,752,052 الشركة القابضة 

 - ( 494,444) 295,146 حقوق األقلية 

 - 0.03 0.01 ربحية السهم
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 امليزانية املجمعة 
 2022مارس  31 2022ديسمبر  31 المصري  الجنيهب

   األصول 

   املتداولة  غير  األصول 

 174,450,310 174,105,107 ثابتة أصول

 242,897,563 227,722,857 األصول  استخدام  حق

 68,045 60,140 ملموسة  غير أصول

 2,801,260 95,153 مؤجلة ضريبة  أصول

 142,034,688 188,031,146 شهرة 

 562,251,866 590,014,403 املتداولة غير األصول  إجمالي

    

   المتداولة   األصول

 184,792,222 145,501,584 مستحقة  وأرصدة قبض أوراق

 92,476,994 84,347,750 مدفوعة مقدًما وأرصدة مدينة أخرى   مصروفات

 702,658 485,225 من أطراف ذات عالقة   مستحق

 112,274,650 82,856,958 حكمها في وما النقدية 

 390,246,524 313,191,517 األصول املتداولة   إجمالي

 952,498,390 903,205,920 األصول  إجمالي

    

   الملكية  حقوق

 103,924,355 103,924,355 والمدفوع  المصدر المال رأس

 5,303,030 5,303,030   والتحفيز اإلثابة  نظام

 25,941,331 25,941,331 اإلضافي المدفوع رأس المال 

 35,381,339 31,129,608 قانوني احتياطي

 ( 2,834,374) ( 2,834,374) اندماج   احتياطي

 ( 1,461,606) (5,757,706) أجنبية  عملةفروق  احتياطي

 ( 42,842,362) ( 27,658,910) خزينة  أسهم

 237,443,426 229,891,911 مرحلة أرباح

 7,110,588 21,030,613 الربح خالل الفترة لمساهمي األغلبية  صافي

 367,965,727 380,969,858 القابضة الشركة ملساهمي امللكية حقوق  إجمالي

 5,075,419 5,569,861 األقلية  حقوق

 373,041,146 386,539,719 حقوق امللكية   إجمالي

    

   االلتزامات 

   المتداولة   غير االلتزامات

 60,426,966 57,532,060 األجل   طويلة قروض

 4,890,859 6,031,280 مؤجلة  ضريبية  التزامات

 2,540,768 2,420,604 أخرى طويلة األجل   التزامات

 211,478,113 198,048,244 طويلة األجل لتمويل حقوق االستخدام   قروض

 279,336,706 264,032,188 املتداولة غير  االلتزامات إجمالي

   

   المتداولة   االلتزامات

 23,975,381 9,575,615 األجل  قصيرة االئتمانية   والتسهيالت المكشوف على السحب

 51,754,458 51,046,451 الدفع  أوراق

 102,910,553 96,256,689 أخرى  دائنة  أرصدة 

 2,014,207 2,014,207 مخصصات 

 7,808,004 8,044,298 عالقة  ذات  أطراف إلى مستحق

 12,384,328 8,504,071 مستحقة  ضرائب

 25,503,357 21,492,496 األجل  طويلة   القروض من المتداول الجزء

 65,691,950 53,030,822 التمويلي  التأجير التزام

 8,078,300 2,669,364 أرباح  توزيعات  دائنو

 300,120,538 252,634,013 املتداولة  االلتزامات إجمالي

 579,457,244 516,666,201 االلتزامات  إجمالي

 952,498,390 903,205,920 امللكية  وحقوق  االلتزامات إجمالي
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