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للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 

ناتجة عن إستخدام  و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائرإستثمارية 
ي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المال

 للحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض ا

 والتنمية لإلستثمار القاهرة شركة صفقة علي الين أون عربية بحوث تعليق
 العقارية

% 60في تطور جديد لموجة اإلستحواذات.... شركة القاهرة لإلستثمار والتنمية العقارية تستحوذ علي   

 من أحد المدارس الدولية بمصر.
  أعلنت شركة القاهرة لإلستثمار والتنمية العقارية(CIRA.CA)  ،أنها بصدد إتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلستحواذ منذ قليل

المؤسسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة،  Star light Educational Dmcc% من أسهم رأس مال شركة 60علي 
لي اآلن لم يتم اإلعالن   والمالكة بطريقة غير مباشرة لمدرسة )بريتش كولوبيا الكندية الدولية( الكائنة بمدينة الشروق. وا 

عن قيمة الصفقة أو أية تفاصيل مالية مرتبطة بها. وقامت شركة القاهرة بتعيين شركة فينكورب لإلستشارات المالية 
 كمستشار مالي مستقل إلعداد دراسة قيمة عادلة عن الصفقة محل اإلستحواذ علي أن يتم اإلفصاع عنها الحقا.

 جديدة تختص بإدارة المدارس الدولية بالتعاون مع عائلة آل  تزامنا مع خطوة اإلستحواذ، تنوي الشركة أيضا تأسيس شركة
مصطفي )مؤسسي مدرسة بريتش كولوبيا الكندية الدولية(، لإلستثمار في مجال المدارس الدولية بدءا بتأسيس مدرستين 

   جدد إحداهما ألمانية واألخري فرنسية. 
 لمحة سريعة عن مدارس بريتش كولوبيا الكندية الدولية. 

 مدرسة بريتش كولوبيا الكندية الدولية من أكبر العالمات الرائدة في مجال التعليم في مصر، حيث تطبق المدرسة  تعتبر
المنهج المقدم من مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية والذي يصنف من أعلي المناهج التعليمية في العالم. وجدير بالذكر، أن 

 تعمل من مرحلة رياض األطفال حتي نهاية المرحلة الثانوية.طالب، وهي  850المدرسة مسجل بها حاليا عدد 
 .2019نظرة سريعة علي نتائج أعمال شركة القاهرة المجمعة النصف سنوية لعام  

  مليون جنيه،  424، إيرادات تقدر ب 2019حققت شركة القاهرة لإلستثمار والتنمية العقارية خالل النصف األول من عام
 مليون جنيه. 320، والذي بلغ 2018%، وذلك مقارنة بنفس الفترة لعام 32.5محققة بذلك معدل نمو 

  30مليون جنيه، محققة بذلك معدل نمو  148حوالي  2019بلغ صافي ربح الشركة، خالل النصف األول من عام ،%
تحقيق هامش ربح مليون جنيه. مع األخذ في اإلعتبار  114، والذي بلغ 2018وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 

 %.35مماثل للفترتين والذي يقدر ب 
 الرأي المبدأي عن الصفقة. 

  ،نري في ضوء ما أتيح لنا من معلومات أن الصفقة مبدأيا، ستمثل قيمة مضافة لشركة القاهرة لإلستثمار والتنمية العقارية
نتعاش لربحيتها.   ومن ثم سيكون لها مردود إيجابي علي نتائج أعمال الشركة وا 
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 قســــــم البــــــحوث
 

 عالء أحمد األستاذ /                         أمل محمد األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           
 محلل مالي                                    محلل مالي                                        أول   محلل مالي 

       AAhmed@arabeyaonline.com             AMohamed@arabeyaonline.com             MShafie@arabeyaonline.com 
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    
        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 
 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 
الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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