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المالي  لعامل الربع األول تعلن نتائج «سيرا» القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية
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 توزيع اإليرادات
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 توزيع الطالب

 1029 للربع األول

 
 

 
 
 
 
 

 1029 يناير 21القاهرة في 

 

كة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية )كود البورصة المصرية أعلنت اليوم شر

CIRA.CA الخدمات التعليمية المتكاملة  مجال( وهي أكبر شركة قطاع خاص في

، حيث 8302 نوفمبر 03في  ةالمنتهيعن الفترة بالسوق المصرية، عن نتائجها المالية 

 . %00وهو نمو سنوي بمعدل  ،مليون جنيه 833.9يرادات اإلبلغت 

 

 035.1 *التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكاألرباح وبلغت 

األرباح هامش وسجل ، %89سنوي ، وهو ارتفاع بمعدل تلك الفترةمليون جنيه خالل 

ح صافي الرب وسجلالفترة من العام الماضي، دون تغير مقارنة بنفس  ،%50 التشغيلية

نقطتين بهامش صافي الربح كما ارتفع ، %09بمعدل  نمووهو مليون جنيه،  0..1

 .8309لربع األول من عام خالل ا %01مئويتين ليسجل 

 

ا ا أحرزت الشركة ارتفاع  وقد   (BUC)بالقاهرة  االلتحاق بجامعة بدر تمعدالفي كبير 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعادل ذلك  %8.بنسبة والتي شهدت ارتفاع ا 

ا بأن إجمالي  ،8309طالب ا في الربع األول من عام  1.253 تجاوز تشغيلية الطاقة العلم 

 ألف طالب. 00

 

في الربع األول من  %9.من  الطاقة التشغيلية في جامعة بدر توظيفوارتفعت معدالت 

. كما سجلت معدالت نمو الطاقة 8309الربع األول من عام  %03 العام الماضي إلى 

 %90إلى  %20من  االتشغيلية في مرحلة التعليم األساسي وما قبل الجامعي ارتفاع  

ل بالمدارس المملوكة للشركة بمراحكما ارتفع عدد الطالب الملتحقين  نفس الفترة.خالل 

 .%00ا بمعدل نمو سنوي طالب   800..8إلى لتعليم األساسي وما قبل الجامعي ا

 

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

تعد بمثابة امتداد  8302/8309للربع األول من العام الدراسي النتائج المالية العقارية، أن 

بلور في لتي تتوفق ا الستراتيجية الشركة اخالل العام الماضي، لمسيرة الشركة الناجحة 

 القالوأكد  .ألبناء الطبقة المتوسطة في مصرمعقولة بتكلفة والتعليم عالي الجودة توفير 

وهو ما يعكس ، %00الربع األول بنسبة  في إيراداتملحوظ ا ا حققت نمو  الشركة أن 

ت تعزيز معدالفي  ساهمت اإلدارة الجيدة للتكاليف كما الطلب على خدمات الشركة،نمو 

نفس  خاللهامش صافي الربح بنقطتين مئويتين وهو ما انعكس في ارتفاع ، الربحية

  .الفترة

 

                                                           
 .9162من األول مليون جنيه والمرتبطة بعملية الطرح العام خالل الربع  6611األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بعد استبعاد تأثير المصروفات االستثنائية بقيمة  * 

54%

46%

تعليم جامعي تعليم قبل جامعي

24%

76%

تعليم جامعي تعليم قبل جامعي

ألف 10.29  
 إجمالي الطالب

 910  

 مليون جنيه 
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 اإليرادات
 (مليون جم)

 
 

 
 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 )مليون جم، % هامش(

 
 
 

 صافي الربح
 )مليون جم، % هامش(

 
 

ا أن الشركة ال قالأشار األداء التشغيلي،  لى صعيدعو  مونبفضل  ا  ملموسأحرزت تقدم 

مدرسة  09لتعليم األساسي وقبل الجامعي التي يبلغ عددها ا مدارسعدد المقيدين الجدد ب

 اطالب   8039إلى جامعة بدر وكذلك ارتفاع معدالت القيد با، طالب   8.200ليصل إلى 

 استراتيجية النمو التيتلك الزيادة تعكس مردود وأوضح القال أن  .خالل نفس الفترة

مؤسسات واإلدارة الفعالة لل ياالبتكارالتي تتبلور في توظيف الفكر شركة، والتتبناها 

مختلف لالجودة  ةعاليالخدمات التعليمية توفير مع التعليمية الستيعاب الطالب الجدد، 

 .شرائح وفئات المجتمع

 

الطلب على خدمات الشركة تعكف على تعزيز معدالت ومن ناحية أخرى، أكد القال أن 

 مستفيدة من السمعة الطيبة التي تحظى الشركةمدارس بالتعليم األساسي وقبل الجامعي 

ضافية والبرامج اإلنشطة وكذلك األالجودة،  يةعالبها الشركة في تقديم المناهج التعليمية 

المهارات سعي ا لتطوير القدرات ووالرياضة والهندسة والعلوم، في مجاالت الفنون 

 ،الطالب أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمامللطالب، الفت ا  الدراسية

الستثماري والتأكد من خلق لتعظيم المردود اوفي الوقت ذاته استحداث مجاالت جديدة 

 مضافة. قيمة

 

ال تدخر جهد ا لتقديم العون لطالب جامعة بدر لتحقيق أهدافهم الشركة وأكد القال أن 

در التخطيط المهني للطالب في جامعة بتركز الشركة بشكل متزايد على التعليمية، حيث 

بين  توفيقواللسوق العمل السنوات النهائية طالب لتأهيل جديدة البرامج االستعانة بالعبر 

ي فجذب الطالب للدارسة كما تعكف الشركة على  دراستهم الحالية ومستقبلهم الوظيفي.

لمجال لة ضافقيمة م عن تحقيق عرض تجاربها التعليمية الناجحة، فضال   عبر مؤسساتها

 التعليمي.

 

نفيذ على تالشركة تعكف ، مؤسساتها التعليميةفي  وبالتوازي مع توظيف االبتكار

في سنوات المقبلة  5-0خالل مليار جنيه مصري  0.0الرامية الستثمار استراتيجيتها 

 .من المشروعات تشمل التعليم األساسي والعالي وقطاع الرعاية الصحيةعدد 

 

امعة كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجل االفتتاح الناجحأن  القالوفي سياق متصل أكد 

وم الطبية لكليات الطب، والعلمباني جديدة  ةللتعجيل بأعمال تشييد أربعالشركة ، دفع بدر

ن مالشركة بعد أن اقتربت ، والطب البيطري وسالمة الغذاء، التطبيقية، والحقوق

لطالب االستيعاب ، لتكون جاهزة لتشغيل تلك الكليات حصول على التراخيص الالزمةال

، وذلك بعد استيفاء جميع 8309سبتمبر العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في خالل 

 .التراخيص والموافقات الالزمة

  

 األساسية داخلتطوير قدراتها والبنية إلى تتطلع الشركة القال أن في الختام أكد و

جامعة لجدد باطالب عدد الستيعاب النمو المتوقع في مؤسساتها التعليمية المختلفة سعي ا ال

بدر، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز مؤسسات التعليم العالي في مصر، بالتوازي مع 

عدد مدارس التعليم األساسي وقبل لتوسع في لالجذابة فرص استكشاف المزيد من ال

ائمة مدارس قالفريد الذي يركز على االستحواذ على االستفادة من نموذجها عبر الجامعي 

  .جديدةرس الاالمدإنشاء بدال  من 
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 لالستعالم والتواصل

 
 (+919) 9912-0661تليفون: 

 IR@cairoinvest.com.egبريد إلكتروني: 
 

 معلومات عن السهم
 

 9162أكتوبر  6 تاريخ القيد
 CIRA.CA كود البورصة المصرية

 510,021,795 إجمالي عدد األسهم
 جم 1111 القيمة االسمية للسهم
 مليون جم 96216 رأس المال المدفوع

 
 

 
ا من  هيكل المساهمين  0(8302نوفمبر 03)اعتبار 

 

 

 
 

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

عات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توق

من وجه الخصتتتتوص، إلى التوقعات التي تتضتتتت علم"، "ستتتتوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماالة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستتتتتقبلي. هذا ينطبق، على

ن المستائل ي المستتقبل وييرها مالية المستتقبلية او الخطط أو التوقعات بشتأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصتادية والتنظيمية العامة فمعلومات عن النتائج الم

 التي تؤار على الشركة.   

ة، نطوي على مخاطر معروفة ويير معروفة ومجهولالتوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشركة )"االدارة"( على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات اإلدارة وت

ختلفا اختالفا جوهري ا عن أي نتائج في المستقبل، او عن أداء الشركة أو انجازاتها الواردة في هذه وييرها من العوامل التي قد تؤار على ان تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها م

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

ا جوهري ا عن لي او التقدير أو التنبؤ اختالفعدم توافق التوقعات ستواء كانت صتريحة او ضتمنية. تخضتع أعمال الشتركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التوقع المستقب

ة الالزمة لمزاولة النشتاط، وقدرة الشتركة على استتبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط األمر الواقع. وهذه المخاطر تتضتمن التقلبات بأستعار الخامات، أو تكلفة العمال

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

بلية حرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقوالدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأاير 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 الوايقة، بما في  ألنشتتتتطة الشتتتتركة مع إدارة المخاطر.

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

 

 

                                                           
بنفس سعر االكتتاب في عملية الطرح العام األولي. وسوف تصل  .Social Impact Capital Ltdمليون جنيه والمقرر أن تكتتب فيها شركة  961هيكل المساهمين ال يعكس تأثير زيادة رأس المال المرتقبة بقيمة 6 

 من إجمالي أسهم شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية بعد إتمام زيادة رأس المال المذكورة. %5915ة الشركة إلى حص
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