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ها المالية والتشغيلية للربع األول من  تعلن نتائج  «سيرا» القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية
   ٢٠١٩/٢٠٢٠عام 

 
 

 اإليراداتتوزيع 
 2020للربع األول 

 
 
 
 

 توزيع الطالب

 2020للربع األول 

 
 

 
 

 2020 يناير 15القاهرة في 

 

أعلنت اليوم شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية )كود البورصة المصرية  

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

نوفمبر  30بالسوق المصرية، عن النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في 

%. وبلغت 56مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل    313.1، حيث بلغت اإليرادات  2019

مليون  156.1 *األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

%، وصاحب ذلك 48بزيادة سنوية نسبتها    2019/2020خالل الربع األول من عام   جنيه

من العام  خالل نفس الفترة %53% مقابل 50إلى هامش األرباح التشغيلية  وصول

األول   الربعخالل  مليون جنيه    109.0% ليسجل  47. وارتفع صافي الربح بنسبة  السابق

% خالل الربع 37مقابل % 35هامش صافي الربح  بينما بلغ، 2019/2020من عام 

 . 2018/2019األول من عام 

 

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

، حيث شهدت 2020/ 2019العقارية، عن اعتزازه باالنطالقة القوية للعام الدراسي 

الشركة نمو جميع مؤشرات األداء المالي والتشغيلي خالل الربع األول من عام  

بالتوازي مع مواصلة تعظيم القيمة للطالب وكذلك العائد االستثماري  2019/2020

 .للمساهمين

 

قال إلى النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خالل الربع األول من عام ولفت ال

مليون جنيه  313.1% لتبلغ 56، حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل سنوي 2019/2020

بفضل ارتفاع عدد الطالب الجدد الذين تم تسجيل قيدهم خالل العام الدراسي الجديد  

بقطاعي التعليم الجامعي والتعليم األساسي وقبل الجامعي. وبلغت األرباح التشغيلية قبل 

مليون جنيه خالل الربع األول   156.1خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

مليون جنيه خالل  105.7% مقابل 48، وهو نمو سنوي بنسبة 2019/2020من عام 

% ليسجل 47نفس الفترة من العام السابق. ونتج عن ذلك ارتفاع صافي الربح بنسبة 

 .2019/2020مليون جنيه خالل الربع األول من عام  109.0

 

بمدينة  "Regent British School" وأعرب القال عن اعتزازه بإطالق مدرسة

المنصورة الجديدة باعتبارها أحدث إضافة لسلسلة المدارس التابعة للشركة في قطاع 

التعليم األساسي وقبل الجامعي، حيث تأتي تلك الخطوة في إطار جهودها للتوسع بأعمالها 

جديدة على أن يتم  لخدمة مناطق جديدة. ويجري حاليًا تنفيذ األعمال اإلنشائية بالمدرسة ال

 
والتي تم تسجيلها خالل   2020/ 2019  الدراسيخالل العام متعلقة بتكاليف الصيانة مليون جنيه  3.1 بقيمةتعكس األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك تأثير استبعاد مصروفات استثنائية  *

 الربع األول من العام  
مليون جنيه  11بقيمة  مليون جنيه وكذلك تكاليف إنشاء المشروع 13.3بقيمة  CAPMEDبتسجيل إيرادات من عقود تشييد مشروع  2020/ 2019قامت شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية خالل العام الدراسي   *

 مليون جنيه 2.3بقيمة مع تسجيل مجمل ربح 

 

48%
52%

تعليم جامعي تعليم قبل جامعي

28%

72%

تعليم جامعي تعليم قبل جامعي

ألف 37.1  
 إجمالي الطالب

 

313.1 

 مليون جيه
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 اإليرادات             
 (مليون جم)

 
 

التشغيلية قبل الضرائب  األرباح

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 )مليون جم، % هامش(

 
 

 

 صافي الربح
 )مليون جم، % هامش(

 
 

، علًما بأن الشركة تعمل على استكمال المرحلة األولى التي 2020افتتاحها خالل سبتمبر  

تضم المبنى الخاص بمرحلة التعليم االبتدائي والمباني اإلدارية األخرى وتتوقع افتتاحها 

رة خالل أغسطس المقبل. وبالتوازي مع ذلك تعمل الشركة حاليًا على تعيين فريق اإلدا

والمعلمين، باإلضافة إلى تحديد أثاث وتجهيزات الفصول الدراسية والزي المدرسي  

وتجديد الوحدات الخاصة بإقامة المعلمين، فضالً عن إعداد حملة تسويقية جديدة إلطالقها 

 .2020في بداية عام 

 

ية وأكد القال أن العام المقبل سييكون أفضيل عام تمر به الشيركة في ضيوء االنطالقة القو

واسيييتمرار نمو عمليات الشيييركة ونتائجها المالية، مما   2019/2020للعام الدراسيييي  

سيييعزز قدرتها على تحقيق أهداا النمو ومواصييلة تزويد الطالب المصييريين بخدمات  

، وبيالتيالي المصييييري المجتمع من  عريضيييية شييييريحية متنياول فيالتعليم عياليية الجودة 

  ونوا الجيل الجديد من قادة األعمال والمبدعين.المساهمة في تحسين حياتهم وإعدادهم ليك

 

 

201

313

19الربع األول  20الربع األول 

106

156

19الربع األول  20الربع األول 

53% 50%
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109
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 لالستعالم والتواصل 

 
 (+ 202)  2274-1667تليفون:  

 IR@cairoinvest.com.egبريد إلكتروني: 
 

 معلومات عن السهم 
 

 2018أكتوبر   1 تاريخ القيد

 CIRA.CA كود البورصة المصرية 

 582,790,325 إجمالي عدد األسهم 

 جم  0.40 القيمة االسمية للسهم 

 مليون جم  233.1 رأس المال المدفوع 

 
 

 
 (2019 نوفمبر 30اعتباًرا من ) هيكل المساهمين

 

 

 

 التوقعات المستقبلية
اسييتخدام مثل العبارات والكلمات االتية فوفقا   يحتوي هذا البيان على توقعات مسييتقبلية، والتوقع المسييتقبلي هو أي توقع ال يتصييل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرا عليه عن طريق

عاتف، فتعتزمف، فترىف، فتخططف، فممكنف، فمتوقعف، فمشروعاتف، فينبغيف، فعلى للتقديراتف، فتهداف، فمرتقبف، فتقدرف، فتتحملف، فتعتقدف، فقدف، فالتقديراتف، فتفترضف، فتوق

وجه الخصيييوص، إلى التوقعات التي تتضيييمن  علمف، فسيييواف، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدا الى التعرا على التوقع باعتباره مسيييتقبلي. هذا ينطبق، على

ي المسيتقبل وغيرها من المسيائل الية المسيتقبلية او الخطط أو التوقعات بشيأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروا االقتصيادية والتنظيمية العامة فمعلومات عن النتائج الم

 التي تؤثر على الشركة.   

داث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، التوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشركة )فاالدارةف( على أح

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

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

لعدد من المخاطر والشيكوك التي قد تتسيبب في اختالا التوقع المسيتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن   عدم توافق التوقعات سيواء كانت صيريحة او ضيمنية. تخضيع أعمال الشيركة

مل، والمنافسية بنجاح وسيط لعناصير الرئيسيية بفريق العاألمر الواقع. وهذه المخاطر تتضيمن التقلبات بأسيعار الخامات، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشياط، وقدرة الشيركة على اسيتبقاء ا

على السياحة اإلقليمية الخدمات التعليمية  متغيرات األوضياع السيياسيية واالجتماعية والقانونية واالقتصيادية، سيواء في مصير أو على صيعيد االقتصياد العالمي، ومسيتجدات وتطورات قطاع 

الفائدة، وتقلبات أسيعار صيرا العمالت، وقدرة اإلدارة على التحرك الدقيق والسيريع لتحديد المخاطر المسيتقبلية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضيخم، وتغير أسيعار  

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

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