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

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

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

 لإلستثمار القاهرة أعمال نتائج علي  كثب عن نظرة

  57القاهرة لإلستثمار الزالت تمثل إستثمار آمن وناجح بعد إختتام العام المالي بنمو صافي الربح %
 .عن العام المنصرم

مليون جنيه  188، بتحقيق صافي ربح قدره 2019العام المالي  (CIRA.CA)القاهرة لإلستثمار والتنمية العقارية إختتمت شركة 
مليون جنيه مع األخذ في اإلعتبار  120علي أساس سنوي، مقارنة بالعام المنصرم حيث بلغ صافي الربح آنذاك  %57بمعدل نمو بلغ 
علي أساس سنوي،  %36مليون جنيه بمعدل نمو بلغ  705، بلغت إيرادات الشركة عن العام الحالي وعلي صعيد آخرحقوق األقلية. 
 مليون جنيه. 517منصرم حيث بلغت اإليرادات آنذاك مقارنة بالعام ال

  2019التحليل المالي لقائمة الدخل لعام. 
  مليون جنيه مقارنة  705حيث بلغت  %36بمعدل  2019في نهاية العام المالي  القاهرة لإلستثمار"" إيراداتإرتفعت

من إجمالي  %90المنصرم، وكان ذلك بدعم من إيرادات التعليم والتي تمثل حوالي مليون جنيه بنهاية العام  517ب
حيث  %32بمعدل  تكلفة المبيعاتمقارنة بالعام المنصرم. ومن جانب آخر، إرتفعت  %35 اإليرادات والتي نمت بمعدل

مليون جنيه  376قدره  ربحمجمل مليون جنيه بنهاية العام المنصرم محققة بذلك  249مليون جنيه مقارنة ب 328بلغت 
% بإرتفاع 53هامش مجمل الربح مليون جنيه، أيضا بلغ  269 مقارنة بالعام المنصرم والذي بلغ% 40بمعدل نمو 

      عن العام السابق.% 1

 
  309حيث بلغت  %39بمعدل  2019في نهاية العام المالي األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلستهالك إرتفعت 

المصروفات العمومية واإلدارية مليون جنيه بنهاية العام المنصرم، وذلك علي الرغم من إرتفاع  222مليون جنيه مقارنة ب
هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب أيضا بلغ . مليون جنيه 92 مليون جنيه مقارنة ب 126 حيث بلغت% 37 بمعدل

      .%43عن العام السابق حيث بلغ % 1% بإرتفاع 44واإلهالك واإلستهالك 
  120مليون جنيه مقارنة ب 188حيث بلغت  %57بمعدل  2019في نهاية العام المالي  صافي الربحوفي النهاية، إرتفع 

 16مليون جنيه مقارنة ب  14حيث بلغت  الفوائد الدائنة )إيرادات تمويلية(جنيه بنهاية العام المنصرم، وذلك بدعم من مليون 
عن  %3بإرتفاع  %27 هامش صافي الربحخالل العام المنصرم. أيضا بلغ فوائد مدينه )مصروفات تمويلية( مليون جنيه 

      .%24العام المنصرم حيث بلغ 
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  أن اإلستثمار في قطاع التعليم الخاص يعتبر إستثمار ناجح و آمن، حيث يعتبر هذا القطاع ، بية أون الينتري بحوث عر

من القطاعات الواعدة والقوية والجديرة باإلستثمار وخصوصا أنه من الناحية اإلقتصادية أصبح يقدم خدمة )غير مرنة( 
  والجميع أصبح في إحتياج إليها.
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 عالء أحمد األستاذ /                                                         مصطفى شفيع األستاذ /           
 محلل مالي                                                                                     أول   محلل مالي  

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

 

  16225  :لمزيد من المعلومات... برجاء التواصل علي

 

mailto:AAhmed@arabeyaonline.com
mailto:MShafie@arabeyaonline.com
mailto:MArmia@arabeyaonline.com
mailto:OHussein@arabeyaonline.com
mailto:RYasser@arabeyaonline.com
mailto:MHassan@arabeyaonline.com
mailto:LTarek@arabeyaonline.com
http://www.arabeyaonline.com/
http://www.aolbeg.com/
http://www.aolbeg.com/

