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 2023يناير  25القاهرة في 

 

وهي أكبا شياكة طاا   (،  CIRA.CA كود البورصية المرياية)»سيياا للعللي«  أعلنت اليوم 

خاص في مجال الخدمات العلليمية المعكاملة بالسيو  المرياية، عا النعا ا المالية والعييييلية  

األول ما عييام  لفعاة   في    2022/2023الابع  بليييت 2022نوفمبا    30المنعهييية  حيييب   ،

نجاح اليياكة  ، بفضي   %25مليون جنيه، وهو نمو سينو  بملدل   536.1 1الملدلة  اإلياادات

-K)العللي« األسياسيي وطب  الجامليعي بماحلفي جني ثمار العوسيلات المسيعماة العي رجايها  
اررفليت  ، وهو ميا يلك  اررفيا  مليدقت طييد الاالل خالل الفعاة  ووالعللي« الجياملي  (12

طب  خري« الضياا و والفوا د واإلهالو واقسيعهالو بملدل سينو     1الملدلةاألرباح العييييلية  

 باررفا   ة، مرحوب 2022/2023الابع األول ما عام مليون جنيه خالل   277.0  لعبلغ 27%

 صيييافي الاب  بلغو  %51.7عسيييج  ل نقاة مئوية 0.81بمقدار   1هامش األرباح العييييييلية

وهو رااجع سيييينو   ،  2022/2023عيام مليون جنييه خالل الابع األول ما   104.7 المليدل

  يأري رااجع صييافي  ةخالل نف  الفعا  %19.5الملدل  هامش صييافي الاب     وبلغ، %3بملدل 

 اررفا  ركاليف العموي  نعيجة الزيادة الملحوظة ألسلار الفا دة   الاب  خالل الفعاة بسبو

د اعدأررفا  ا 2022/2023الابع األول ما عام وطد رضييمنت مرشيياات النمو القوية خالل  

ا، حييب  بأسيييييو وجاملية بدر  جاملية بدرب   ل المقييدياالاال  16 بلييت  العي ر« إ الطهيا مرخاا

العي نجحت اليياكة    جديدةالكليات لمما يلك  المادود اإليجابي المسيعما ل،  ألف  الو رقايباا

ا، والعي أثمات  سيينو   عيييييلية للجاملة بملدل الااطة الإجمالي  عا زيادةفي افععاحها مرخاا

ا بأن الااطة العييييلية للجاملة   ،نف  الفعاة  خالل  36% القريو   مسيعويارها  ل« رري  إل  علما

ل  الاال عدد  اررفع(  k-12)ي  عل  صيييليد طاا  العللي« األسييياسيييي وطب  الجامل حع  اآلن 

، مميا يلك  األثا ألف  ياليو  32,687إل     %6بمليدل سيييينو  العيابلية  ميدار   البيالمقييديا  

للمدار    العييييليةالااطة   زيادة  بقنا، والعي أثمات عا فيوريياز  قفععاح مدرسية  اإليجابي 

  ألف  الو 35,000لعر  إل   %3 سنو  العابلة بملدل

 كلمة الرئيس التنفيذي 

في مستهل  نتائج قوية  اعتزازي الشديد بنجاح الشركة في تسجيل  أن أعرب عن    أود  بدايةَ؛  
يرادات واألرباح التشغيلية  لإلنمو قوي    حيث تمكنت من تحقيق ،  2022/2023العام الدراسي  

إجمالي    صعيديعلى    ةربحي مستويات ال تعزيز    باإلضافة إلى،  الربع األول من العامخالل  
قب  التشغيلية  واألرباح  واالستهالكل خصم  الربح  واإلهالك  والفوائد  نفس    الضرائب  خالل 

تلك اإلنجازات على الرغم من الضغوط التضخمية والتغيرات الكبيرة في أسعار    تأتي  .الفترة
الحجم   توظيف   في الشركة  نجاح  يعكس  هو ما  و،  الصرف الوجه األمثل  اقتصاديات  ،  على 
  النمو   ت مؤشرات الل نفس الفترة. فقد برهن لحد من أثر االرتفاع الكبير للتكاليف خا  وبالتالي

أفضل  القوية التي نجحت الشركة في تحقيقها خالل الفترة، أن زيادة أعداد الطالب المقيدين  
الراهنة، السوقية  التحديات  من  للتخفيف  تواصل    طريقة  الحثيثة    »سيرا«ولذلك  مساعيها 

 لالستفادة القصوى من طاقاتها التشغيلية بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة. 

جميع   استكمال  في  قدًما  نمضي  المستقبلية،  التوسعات  وخطط  التشغيلي  الصعيد  على 
الجاري تنفيذها حاليًا وفق الجدول الزمني المحدد. غير أن الضغوط  التوسعية    المشروعات 
تنفيذ خطط التوسعات متوسطة وطويلة األجل    ماهنة تشكل تحديات كبيرة أماالتضخمية الر

 المقررة سابقًا، نتيجة الزيادات المستمرة في تكاليف مواد البناء.   الزمنية  جداولوفق ال 

 
(، كما تستبعد اإليرادات المعدلة التكاليف المتعلقة بتطوير  مليون جنيه خالل الفترة 632.8مليون جنيه )عند إضافتها سيصل إجمالي اإليرادات إلى  96.7 البالغة المعدلة ال تشمل إيرادات األعمال اإلنشائية النتائج  1

 مليون جنيه. 89.2البالغة تطوير مشروع المدينة الطبية المتكاملة »كابيتال ميد« 
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في دراسة السوق والمراقبة الدقيقة لسالسل اإلمداد  ، مع استمرارنا  وعلى هذه الخلفية، نتوقع إرجاء االنتهاء من بعض هذه المشروعات لمدة عام على األقل

ا على مستوى المشروعات الجاري تنفيذها  والتوريد وحركة األسعار.  من    ، أود  أن أؤكد على سالمة المنهج الذي تتبناه الشركة حاليًا للحدفي الوقت الراهن  أم 

نسبة قيد الطالب إلى النفقات الرأسمالية، مما سيثمر عن تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة. وفي هذا اإلطار،    أثر ارتفاع التكاليف، والذي تستهدف من خالله تنمية

مدرستين جديدتين في القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وهما فرع من فيوتشرز تك وفرع لمدرسة ريجنت  لاألعمال اإلنشائية    في تنفيذ انطلقت الشركة

،  بالشراكة مع شركة »األهلي كابيتال القابضة«  جامعة »ساكسوني إيجيبت«قرر استكمالهما نهاية سبتمبر من العام الجاري. يجري أيًضا إنشاء  والمالبريطانية،  

ت المالئم وانطالق  ، تمهيًدا الفتتاحها في الوق المرحلة األولى  القادم االنتهاءومن المتوقع أن يشهد شهر سبتمبر من  .  أول جامعة تكنولوجية خاصة في مصر وهي  

 أنشطتها بعد استكمال جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة. 

كليات جديدة، مما    7في افتتاح جامعة بدر بأسيوط بصورة رسمية مع بداية العام الدراسي الجاري، مع إطالق    »سيرا« تضمنت أبرز انجازاتنا أيًضا، نجاح  

. وعالوة على ذلك، سجلت الشركة نمًوا إليرادات حافالت نقل الطالب بنسبة سنوية  %15الجامعي بنسبة سنوية  ساهم في نمو إجمالي قيد الطالب بمرحلة التعليم  

  (. 19 –شهادة على التعافي الكامل لهذا النشاط بعد تعرضه ألزمة قوية خالل فترة جائحة )كوفيد  ي، وه2022/2023تقريبًا خالل الربع األول من عام  30%

لنقل    ناالطالب مستقبالً، حيث من المتوقع أن يتجه أولياء األمور بصورة أكبر إلى استخدام حافالت   نقل  ونتطلع بشكل قوي إلى استمرار نمو إيرادات حافالت

 توفيًرا في ظل ارتفاع أسعار الوقود.  أمانًا وأكثر أبنائهم، باعتبارها وسيلة 

ا على صعيد تحليل النتائج المالية خالل الفترة، فقد نجحت الشركة في تسجيل نمو قوي لإليرادات واألرباح التشغيلية خالل الربع األ  ول من العام الدراسي  أم 

نفس الفترة. ويرجع ارتفاع  ارتفاع تكاليف التمويل خالل  اع مصروفات االستهالك وعلى خلفية ارتف  %3الجاري. غير أن  صافي الربح تراجع بنسبة سنوية  

، فيما يعكس  مصروفات االستهالك إلى المشروعات الجديدة التي نجحت الشركة في إطالقها مؤخًرا إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الراهن

بمعدل تجاوز الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام  الفوائد  عار الفائدة، والتي أدت إلى ارتفاع صافي مصروفات  ألسلحوظة  الزيادة المتكاليف التمويل إلى  ارتفاع  

د بنسبة  من ناحية إيجابية، ارتفع الدخل من الفائدة عن ودائع الشركة خالل الفترة، مما ساهم في الحد من األثر السلبي الرتفاع مصروفات الفوائ لكن  الماضي.  

. وتمضي الشركة بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافها المخططة للعام الدراسي الجاري، وهو ما يؤكده النمو القوي ألعداد قيد الطالب،  %10:15  تراوحت بين

 ونجاح الشركة المشهود في التوظيف األمثل القتصاديات الحجم من خالل تعظيم االستفادة من طاقاتها التشغيلية. 

خالل الفترات االقتصادية الصعبة  األسر المصرية  ، حيث دائما ما تتطلع  »سيرا للتعليم«فاؤلي بفرص النمو الواعدة المطروحة أمام  واستشرافًا للمستقبل، أجدد ت 

ئم إمكانات ، إال أنه مع األسف الشديد هناك نقص ملحوظ للخدمات التعليمة الجيدة التي تالإلى البحث عن الخدمات التعليمية فائقة الجودة لتأمين مستقبل أبنائهم 

سانحة لتحقيق الشركة نمًوا ملحوًظا خالل الربع    ةً رصف  ت هذه العواملذوي الدخول المتوسطة، األمر الذي أدى إلى فجوة كبيرة بين العرض والطلب. وقد شك ل

ا تلو اآلخر. وُرغم التحديات الصعبة المتوقعة  معدالت قيد الطالب بالمؤسسات التعليمية التابعة بشكل ملحوظ عاًما دراسًي مع ارتفاع  األول من العام الجاري،  

لمواكبة وتجاوز  ، والتي تؤهلها بجدارة  »سيرا للتعليم«خالل العام الدراسي القادم، إال أنني على ثقة كبيرة بالمكانة الرائدة والمقومات الفريدة التي تحظى بها  

 اوز التحديات االقتصادية السابقة والحفاظ على مسار النمو التصاعدي الذي تنهجه. تحديات الضغوط التضخمية المستمرة، على غرار نجاحها المشهود في تج

 محمد القال 

 الرئيس التنفيذي 
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 لالستعالم والتواصل 

 
 + (  202)  2274-1667تليفون:  

 IR@cairoinvest.com.egبريد إلكتروني: 
 

 معلومات عن السهم 
 

 2018أكتوبر  1 تاريخ القيد 
 CIRA.CA البورصة المصرية كود 

 582,790,325 إجمالي عدد األسهم 
 جم 0.40 القيمة االسمية للسهم 
 مليون جم 233.1 رأس المال المدفوع 

 
 

 
ا ما  هيكل المساهمين  2(2202نوفمبا 30)اععبارا

 

 

 

 العوطلات المسعقبلية 
حداث راريخية، ويمكا العلاف عليه عا  ايق اسعخدام مث  اللبارات والكلمات اقرية  وفقا  أ و  أيحعو  هذا البيان عل  روطلات مسعقبلية، والعوطع المسعقبلي هو أ  روطع ق يعر  بوطا ع  

 معوطع ،  مياوعات ،  ينبيي ،  عل   للعقدياات ،  رهدف ،  مارقو ،  رقدر ،  رعحم  ،  رلعقد ،  طد ،  العقدياات ،  رفعاض ،  روطلات ،  رلعزم ،  را  ،  رخاط ،  ممكا ، 

العوطلات العي رعضما   عل ل  العلاف عل  العوطع باععباره مسعقبلي  هذا ينابق، عل  وجه الخروص،  إ خا  مماثلة العي رهدف  أو رلبياات  أ و في ك  حالة، ما ينفيها  أعل« ،  سوف ،  

والظاوف اقطعرادية والعنظيمية اللامة في المسعقب  وغياها ما المسا      و الخاط أو العوطلات بيأن األعمال العجارية واإلدارة، والنمو أو الابحيةأمللومات عا النعا ا المالية المسعقبلية  

 العي ررثا عل  الياكة     

ناو  عل  مخا ا ملاوفة وغيا ملاوفة ومجهولة،  العوطلات المسعقبلية رلك  وجهات النظا الحالية إلدارة الياكة ) اقدارة ( عل  أحداث مسعقبلية، والعي رقوم عل  افعااضات اإلدارة ور

و عا أداء الياكة أو انجازارها الواردة في هذه  أخعلفا اخعالفا جوهاياا عا أ  نعا ا في المسعقب ، ن ركون نعا ا الياكة الفللية أو أداءها أو إنجازارها مأوغياها ما اللوام  العي طد ررثا عل   

المسعقبلية، أو  و نعا ا عمليارها اخعالفا جوهايا عا هذه العوطلات أالعوطلات المسعقبلية صااحة أو ضمنا  طد يعسبو رحقق أو عدم رحقق هذا اقفعااض في اخعالف الحالة المالية الفللية للياكة  

ياا عا  و ضمنية  رخضع أعمال الياكة للدد ما المخا ا واليكوو العي طد رعسبو في اخعالف العوطع المسعقبلي او العقديا أو العنبر اخعالفا جوهاأعدم روافق العوطلات سواء كانت صايحة  

ة الالزمة لمزاولة النيا ، وطدرة الياكة عل  اسعبقاء اللناصا الا يسية بفايق اللم ، والمنافسة بنجاح وسط األما الواطع  وهذه المخا ا رعضما العقلبات بأسلار الخامات، أو ركلفة اللمال

اللالمي، ومسعجدات وراورات طاا    اقطعراد  أو عل  صليد  السياسية واقجعماعية والقانونية واقطعرادية، سواء في مرا  العلليمية  معيياات األوضا   االخدمات  الساحة  إلطليمية  عل  

حاو الدطيق والسايع لعحديد المخا ا المسعقبلية  والدولية، ورداعيات الحال ومخا ا اإلرهال، ورأثيا العضخ«، ورييا أسلار الفا دة، ورقلبات أسلار صاف اللمالت، وطدرة اإلدارة عل  الع

ذلك المللومات المالية،  اأ عليها بلض العلديالت بياض العقايو اللدد ، وبالعالي فإنه في حاقت ملينة بلض المللومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في    ألنياة الياكة مع إدارة المخا ا 

  طد يخعلف المجمو  أو النسو المئوية الواردة هنا عا اإلجمالي الفللي 

 
 2022نوفمبر  30هيكل المساهمين عن الفترة المنتهية في  2

51.2%

5.0%

43.8%

Social Impact Capital

Waha Capital

Free Float


