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األول  النصفها المالية لفترة « تعلن نتائجسيرا»  القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية
 2021/2022 من عام

 
 اإليرادات 
 (مليون جم)

 
 

قبل الضرائب والفوائد  المعدلة األرباح التشغيلية  

 واإلهالك واالستهالك 
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 المعدل  صافي الربح
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 2022أبريل   14في   القاهرة

وهي أكبر (،  CIRA.CA  كود البورصرة المرررية) أعلنت اليوم شرركة القاهرة لالسرتثمار والتنمية العقارية

شرركة طاا  اا  في ماا  الدمما  التعليمية المتااملة بالوروا المرررية، عل النتاال المالية والتلرةيلية  

النرف  مليون جنيه اال     943.9، حيث بلةت اإليرادا   2022فبراير    28المنتهية في  أشهر  الوتة  لفترة 

بمرحلة    المقيميل%، بفضرل ارففا  عمد الاال   24، وهو نمو سرنو  بمعم  2021/2022األو  مل عام 

وهو مرا أممر عل نمو اإليرادا  باال   ( وكرللرا التعليم الارامعيK-12التعليم األسرررراسرررري وطبرل الارامعي )

األرباح التلرررةيلية طبل اررررم الضررررااد والفواام واإلهالك واعسرررتهالك بمعم  كما ارففعت  .القااعيل

هامش األرباح التلرررةيلية بارففا   ، مررررًوب ا  مليون جنيه اال  نفس الفترة  534.2  لتبلغ%  28سرررنو   

معمع    ، فضرال  عل فًورلالورياسرة الناجًة لترشريم التااليف% نتياة 56.6ليررل لل  اة  نق  1.8بمقمار 

االماموعة  التوسررعا  التي حققتها  الافاءة التلررةيلية حيث بمأ  اللررركة في جني ممار  ل  هله . وعمؤار 

وهو  ،  2021/2022األو  مل عام النرررف  مليون جنيه اال     298.8المعم   صررافي الرب     الدلفية، بلغ

وهو  ،  % اال  نفس الفترة31.7لل  هامش صررافي الرب  ، مرررًوب ا بوصررو   %20بمعم  سررنو   نمو 

 .الفترةويرجع ذلا لل  ارففا  فااليف التمويل اال  نفس نقاة  .31فراجع سنو  بمعم  

األو  مل النررف  اال     اطالب    14,007لل  اامعة بمر ب   عمد الالبة المقيميلارففا   وطم رصرم  اللرركة  

 وهو ما أممر عل زيادة  اميمةالاليا  الافتتاح ، في ضرروء  %8وهو نمو سررنو  بمعم    2021/2022عام 

والتي لم فررل لل  طاطتها القرروح حت   ،نفس الفترة  اال   %32سرنو   تلرةيلية للاامعة بمعم  الااطة ال

ا. لجمالي عمد   بلغ(  k-12)ي  وعل  صررعيم طاا  التعليم األسرراسرري وطبل الاامع  اآلن نتياة افتتاحها مؤار 

الاراطرة  %، حيرث يعاس ذلرا ارففرا   13طرالرد بايرادة سررررنويرة طرمرهرا    34,000 الالبرة بمرمارا اللررررركرة

 .ألف طالد 30,985ل  % لترل ل10للممارا التابعة بمعم   التلةيلية

أن وفي هلا الورررياا، أوضررر  مًمم القال الرايس التنفيل  للرررركة القاهرة لالسرررتثمار والتنمية العقارية، 

الوتة أشهر األول  اال   نتاال القوية عل  المورتوييل المالي والتلةيلي فًقيق  اللرركة فمانت مل مواصرلة  

ا في مواجهة التًميا  اعطتررادية التي طرأ  عل  مل العام المراسري، ويعاس ذلا مرونة نموذ  أعماله

ا سرنوي ا بنوربة  % في النررف األو  مل 24الوراحتيل المًلية والعالمية. فقم سرالت اإليرادا  اإلجمالية نمو 

يتارراوز فوطعررا  اإلدارة لهررله الفترة. وانعاس هررلا األداء القو  عل  هوامش    2021/2022عررام   بمررا 

األرباح التلرةيلية طبل اررم الضررااد والفواام واإلهالك واعسرتهالك  ل هامش  ارففع كال  مالربًية، حيث  

عل  الترفيد. وفعاس الاهود التي فبللها اإلدارة في سربيل  %  32و%  56.6بنوربة هامش صرافي الرب  و

بتعظيم القيمة لاميع األطراف ذا  العالطة مع المتواصرل  فعايا األداء المالي والتلرةيلي لللرركة التاامها  

بما يؤهلهم وبأسرعار معقولة اعسرتمرار في فاويم الاال  بباطة واسرعة مل البرامل التعليمية عالية الاودة  

 نااح باهر في الموتقبل. لتًقيق

ا ملًوظ ا عل  صرعيم التوسرعا   وعل  صرعيم طاا  التعليم العالي، أكم القال أن اللرركة   وبما أحرز  فقمم 

واعنتهاء   ااصرة بعم افتتاح جامعة بمر في أسريوط،  ضرعف المعم  المدا  له في المرحلة األول يتااوز 

مرا يعاس طرمرفهرا عل  فًقيق المايرم مل النمو في  وهو    الدراصررررة بثمراني كليرا   ايرةعمرا  اإلنلررررامل األ

اسرتاما  ، عل  أن فقوم ب عل  التراايص الداصرة باليتيل منها حت  اآلناللرركة  حررلت  المورتقبل. وطم  

أعر  القال عل و. 2022/2023لبرمء في مرحلرة طيرم الاال  للعرام الارامعي  لبراطي فراايص التلررررةيرل  

لتوسررع لطاا  رياض األطفا ، حيث بللت جهود ا حثيثة اللررركة عل  صررعيم ه ت سررعادفه بالنمو الل  حقق

اال  افتتاح مالث منلرررأة لرياض األطفا  بالفيوم هلا العام، وبهلا يبلغ وذلا تواجمها في صرررعيم مررررر  ب 

طفال  حت  اآلن. ومل الامير    203عمد األطفا  الموراليل في منلر   رياض األطفا  التابعة لللرركة لل   
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الامني أن اعسرتعمادا  الاارية عفتتاح منلرأة رياض األطفا  الاميمة بالورويس فورير وفق ا للامو    باللكر

 .المًمد ومل المقرر أن فبمأ المنلأة في العمل اللهر المقبل

لاال   بهمف فًقيق أطرررر  اسرررتفادة لجهم ا في فاوير اممافها التعليمية فمار  وأكم القال أن اللرررركة ع 

تلح بها للرربا  الموررتقبل وطادفه. وفي هلا اإلطار،  عة بمنلرر فها التاب  ا ملرررف ا يًت وفأهيلهم لياونوا نموذج 

نعاس في  ي فقميم برامل فربوية وفعليمية عل  أعل  موررتوح، وهو ما  عل  رأا أولويافها فضررع اللررركة  

مربيل مل «، لحمح الممارا التمريبية الراامة في كرة القمم فضرم مFour Cornersالتعاون مع مؤسرورة  

اال  مرحلرة التعليم  مدرررررص للارة القرمم  فاوير برنرامل متارامرل  الرمور  اإلناليا  الممتراز، بهرمف  

(. وعل  صرررعيم ،ار، فواصرررل اللرررركة فنويع باطة البرامل التعليمية K-12األسررراسررري وطبل الاامعي )

التاربة الممياة التي ينتظرها طالبها، واألنلراة الدارجية التي فتيًها بما يمانها مل اعسرتمرار في فقميم  

 .  Ed-Techوذلا مل اال  التوسرع المتواصرل في أنلراة التعليم الترفيهي وفي طاا  التقنيا  التعليمية  

لتقميم المايم وفتالع اللرركة عسرتالراف الفر  الاميمة في هليل القااعيل في لطار اسرترافيايتها الهادفة 

 .ةالمتنوعالدمما  التعليمية مل 

عل  الررررعيم التلرررةيلي، أكم القال حر  اإلدارة عل  فبني نموذ  فعتا  للتًام في هيال التااليف عل  و

عل  الوراحتيل اعطتررادية الراهنة التماعيا   مورتوح جميع أنلراة وعمليا  اللرركة، سرعي ا لل  فقليص أمر 

ا لل  أن النموذ  المرلكور يتمي  الترأطلم مع ا بمرونرة فرااقرة فمانره مل العرالميرة والمًليرة عل  أعمرالهرا، ملررررير 

لم يال لها أمر ملًوظ عل  هيال   الرررررففقلبا  أسرررعار  مداطر  وأضررراف القال أن التًميا  المًتملة.  

. ورغم فوطعا   اللرركة ٪ فق  مل لجمالي فااليف3- 2عل  فمثل التااليف بالعملة األجنبية ، حيث التااليف

، الداصرة باللرركة في المورتقبلعل  النفقا  الرأسرمالية الانيه يمة  طفراجع  أن يؤمراإلدارة التي فلرير لل  

فريق  ، كما طام  هله التااليفلتدفيض ة  ي هنمسررررالبنود اليعمل عل  مراجعة   ةالهنمسرررري اإلدارة    لع أن فريق

القاا  المالي بتوفير احتياطي كاٍف مل العمال  األجنبية للتأهد أل  فةيتر مًتمل في أسرررعار الرررررف  

  فترة القادمة.اال  ال

الراهنة الوروطية  طبل التًميا  التابعة األراضري  ة  وأعر  القال عل سرعادفه بنااح اللرركة في فعايا مًفظ

بأسرررعار موافية أطل مل المورررتويا  الًالية الوررراامة في الوررروا، مما سررريمانها مل اعناالا في فنفيل 

ملرررروعافها المورررتقبلية المدااة دون الًاجة لل  التوسرررع بمًفظة األراضررري، وبالتالي الًم مل أمر 

 .عل  فلا الملروعا  يةضةوط التضدمال

لميها طناعة راسرردة بقمة اإلدارة  بأن  ، أكم القال 2021/2022ومع الوصررو  لل  منترررف العام المراسرري  

فًقيق معمع  النمو الموررتهمفة لهلا العام، بل وفااوزها، عل  الرغم مل التًميا  الراهنة اللررركة عل  

التوسرع ببررمة اللرركة    فتالع لل  مواصرلةالعالم. وأوضر  أن اإلدارة  حو   سرواا  األالتي فواجه مدتلف  

فاوير مؤسوا  فعليمية جميمة فااقة الاودة  فضال  عل في شت  أنًاء مرر عل  موتوح جميع طااعافها،  

ا   والقيمة بأسرعار معقولة فتناسرد مع اللرراا  الماتمعية مل أبناء الابقة المتوسراة سرريعة النمو. واتام 

يل، مثمن ا مقتهم الموررتمرة في  سرريرا« والتي فمثل فوجه القال باايل اللررار واعمتنان للوررادة المورراهم

 الركياة المًورية لنااحافها المتواصلة.
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 لالستعالم والتواصل 

 
 (+ 202)  2274-1667تليفون:  

 IR@cira.com.egبريد إلكتروني: 
 

 معلومات عن السهم 
 

 2018أكتوبر   1 تاريخ القيد 
 CIRA.CA كود البورصة المصرية 

 582,790,325 عدد األسهم إجمالي 

 جم  0.40 القيمة االسمية للسهم 
 مليون جم  233.1 رأس المال المدفوع 

 
 

 
ا مل  هيكل المساهمين  ( 2022فبراير  28)اعتبار 

 

 

 
 

 التوطعا  الموتقبلية 
اسررتدمام مثل العبارا  والالما  اعفية  وفقا   يًتو  هلا البيان عل  فوطعا  موررتقبلية، والتوطع الموررتقبلي هو أ  فوطع ع يترررل بوطااع او احماخ فاريدية، ويمال التعرف عليه عل طريق

عا  ،  فعتام ،  فرح ،  فدا  ،  ممال ،  متوطع ،  ملروعا  ،  ينبةي ،  عل  للتقميرا  ،  فهمف ،  مرفقد ،  فقمر ،  فتًمل ،  فعتقم ،  طم ،  التقميرا  ،  ففترض ،  فوط

وجه الدررررو ، لل  التوطعا  التي فتضرررمل  علم ،  سررروف ، او في كل حالة، ما ينفيها او فعبيرا  اارح مماملة التي فهمف ال  التعرف عل  التوطع باعتباره مورررتقبلي. هلا ينابق، عل 

ي المورتقبل وغيرها مل الموراال  الية المورتقبلية او الدا  أو التوطعا  بلرأن األعما  التاارية واإلدارة، والنمو أو الربًية والظروف اعطتررادية والتنظيمية العامة فمعلوما  عل النتاال الم

 التي فؤمر عل  اللركة.   

ماخ موتقبلية، والتي فقوم عل  افتراضا  اإلدارة وفناو  عل  مداطر معروفة وغير معروفة وماهولة،  التوطعا  الموتقبلية فعاس وجها  النظر الًالية إلدارة اللركة ) اعدارة ( عل  أح

الواردة في هله   الموتقبل، او عل أداء اللركة أو اناازافهاوغيرها مل العوامل التي طم فؤمر عل  ان فاون نتاال اللركة الفعلية أو أداءها أو لناازافها مدتلفا ااتالفا جوهري ا عل أ  نتاال في 

ليافها ااتالفا جوهريا عل هله التوطعا  الموتقبلية، أو التوطعا  الموتقبلية صراحة أو ضمنا. طم يتوبد فًقق أو عمم فًقق هلا اعفتراض في ااتالف الًالة المالية الفعلية لللركة او نتاال عم

لعمد مل المداطر واللراوك التي طم فتوربد في ااتالف التوطع المورتقبلي او التقمير أو التنبؤ ااتالفا جوهري ا عل   عمم فوافق التوطعا  سرواء كانت صرريًة او ضرمنية. فدضرع أعما  اللرركة

مل، والمنافورة بنااح وسر  لعناصرر الرايورية بفريق العاألمر الواطع. وهله المداطر فتضرمل التقلبا  بأسرعار الداما ، أو فالفة العمالة الالزمة لمااولة النلراط، وطمرة اللرركة عل  اسرتبقاء ا

عل  الوراحة اإلطليمية  الدمما  التعليمية  متةيرا  األوضرا  الورياسرية واعجتماعية والقانونية واعطتررادية، سرواء في مررر أو عل  صرعيم اعطترراد العالمي، ومورتاما  وفاورا  طاا  

الفاامة، وفقلبا  أسرعار صررف العمال ، وطمرة اإلدارة عل  التًرك المطيق والورريع لتًميم المداطر المورتقبلية  والمولية، وفماعيا  الًر  ومداطر اإلرها ، وفأمير التضردم، وفةير أسرعار  

فإنه في حاع   بعض المعلوما  الواردة في هله الوميقة، بما في ذلا المعلوما  المالية، طرأ عليها بعض التعميال  بةرض التقريد العمد ، وبالتالي   ألنلرررراة اللررررركة مع لدارة المداطر.

  معينة طم يدتلف المامو  أو النود المئوية الواردة هنا عل اإلجمالي الفعلي.
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