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ها المالية والتشغيلية عن الفترة تعلن نتائج «سيرا» القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية

 2019مايو  31المالية المنتهية في 

 
 

 اإليرادات
 2019أشهر  9

 
 
 
 

 توزيع الطالب

 2019أشهر  9

 
 

 
 
 

 2019 يوليو 15القاهرة في 

 

(، CIRA.CA كود البورصة المصرية) أعلنت اليوم شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية

، عن شررررركة  خاص فا  جي  ااخ الت  ات التعليمية المتةا لة والارررروة المصررررريةوهي أكبر 

، حيث ولغت اإليرادات 2019 ايو  31المنتهية جي لتاعة أشهر فترة اوالتشغيلية لنتائج المالية ال

%. وولغت األرواح التشررررررغيلية  ب  فصرررررر  32 ليون جنيه، وهو نمو سررررررنول ومع خ  642.4

، *%38وهو نمو سررنول نارربته  ، ليون جنيه 4348.ئ  واإلهالك واالسررتهالك الضرررائو والفوا

ارتف  صررراجي و. فالخ نفس الفترةنقخة  ئوية  2 صرررًووبا ونمو ها أل األرواح التشرررغيلية ووا   

صرررراجي ها أل ،    نمو 2019 ايو  31حتى  ليون جنيه  249.8% لياررررا  51الروح ونارررربة 

 . فالخ نفس الفترة نقخة  ئوية 5ووا    الروح

المنتهية فالخ جترة التارعة أشرهر التشرغيلية الها ة تخورات  اموعة  ن الو   أحرزت الشرركة 

ي  ، وأورزها تنمية 2019 ايو  31جي  لو ج ي ،  7,885ووا   جا عة و ر جي سررررررا  الق طا

ابة نمو سنول  ا وأن إجم61ويرتف  وذلك  ع خ الخا ة التشغيلية إلى  .%42وون الي ع د % علمب

و    ا ت الشركة وزيادة الق رة االستيعاوية للاا عة . طالو 13,030الخالب المقي ين يبلغ حاليبا 

% 61% إلى 49ارتفاص الخا ة التشرررررغيلية  ن ووالتالي جإن %  قاو  العام الماضررررري، 16ووا   

جترة الخالب الا د لل راسة واا عة و ر فالخ لاذب المزي   ن اإلدارة يعةس نااح استراتياية 

طالببا فالخ  24,248( k-12. وولغ ع د طالب  خاص التعلي  األسررراسررري و ب  الاا عي )التقرير

ا ناررربته   ا يمث وهو ، 2019جترة التارررعة أشرررهر األولى  ن عام  % عن العام الاررراو . 13نموب

ا  لًو با إلى  % فالخ النصرررل األوخ 92وسرررا   ع خ تو يل الخا ة التشرررغيلية والقخاص  نموب

عام الاررررررراو % فالخ 81 قاو   2019 ن عام  ، دون تغير جي حا  الخا ة نفس الفترة  ن ال

  نفس الفترة. طالو فالخ  26,400التي  لت ثاوتة عن   االستيعاوية

 ،لشركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقاريةجي هذا الاياة أعرب  ًم  القال الرئياي التنفيذل و

 التشررررغيلي و ا حققته الشررررركة  ن إناازات حتى ا ن،المالي واألداء تًاررررينات وعن اعتزازه 

ولفت أن وذلك    دفوخ األشررهر األفيرة ألوخ عام ال راسرري للشررركة وع  إدراجها والبورصررة، 

 المالياألداء  ؤشرررات ة التي شرره تها الفترة الماضررية تنعةس ووضرروح جي الملًو تخورات ال

 . 2019 ايو  31للفترة المنتهية جي 

كليات ج ي ة واا عة و ر وهي كليات  6إضاجة تق م  لموس على صعي  ال إلى إحراز قالأشار و

خو البيخرل، والًقوة، والعلوم البشرررررررل الخو ية، وال ًة التخبيق ، والبيوتةنولوجي، للصرررررر

وأضررران أن والعلوم اإلنارررانية واالجتماعية، حيث تتخت عمليات التخوير الموع  المقرر لها. 

وع   2020فالخ العام ال راسررري الا ي  لب ء األنشرررخة ال راسرررية وتلك الةليات تارررتع  الشرررركة 

                                                             
مليون جنيه والمرتبطة بعملية الطرح العام خالل أول تسعة أشهر من العام  12.9يعكس كل من األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك وصافي الربح تأثير المصروفات االستثنائية بقيمة  *

 )مافريكس سكولز( شركة المدارس المصرية للخدمات التعليميةه بعد تجميع نتائج مليون جني 5.4تم تسجيلها بقيمة  ، وكذلك الخسائر التي2019المالي 
 

51%
49%

تعليم جامعي تعليم قبل جامعي

24%

75%

تعليم جامعي تعليم قبل جامعي

32,133 
 إجمالي الطالب

642.4 
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 اإليرادات
 ( ليون ج )

 
 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 ) ليون ج ، % ها أل(

 
 

 

 صافي الربح
 ) ليون ج ، % ها أل(

 
 

لمي، وًيث ل  يتب  سرروإ إصرر ار اسررتيفاء جمي  المواجقات  ن وزارة التعلي  العالي والبًث الع

 رسروم رئاسري إلطالة نشراطها رسرميبا. و ن المقرر أن تاراه  تلك الاهود إلى جانو اإلطالة 

طالب  تزوي جي  2018الناجح لةلية العلوم الارررررينمائية والماررررررحية واا عة و ر جي سررررربتمبر 

 ا. التي تشه  إ باالب  تزاي ب غير المتواجرة  المرحلة الاا عية والتتصصات

ا ال أن الشرررركة تعم  جي  ارررار ثان  واز لتنمية أنشرررختها التوسرررعية، حيث حققت قوتاو  ال تق  ب

ا جي فخخها  ال عن قالأعرب ومًاجظة أسرررررريوط. وج ي ة فاصررررررة إلنشرررررراء جا عة الرا ية كبيرب

جري  اإلدارة إجراءات التأهي  لشررررررراء أر   والارررررررعة والفعالية التي أت  وهااعتزازه البالغ 

ج ان  ن هيئة الماتمعات العمرانية الا ي ة، وذلك السررررررتيعاب  باني الاا عة  81 ارررررراحتها 

إلى جانو الشرررروص جي  ،العالميةالا ي ة التي و أت والفع  عملية تصرررميمها وج  أح ل المعايير 

%  ن  يمة األر  جي يونيو 15تق ر وـرررر    س اد دجعة أولية عماخ اإلنشاء ألالتخوات األولى 

2019 . 

وسرررعيها لتعظي  العائ  االسرررتثمارل  إنماء نخاة أعمالهااسرررتمرار الشرررركة جي وأشرررار القال إلى 

أنشخة ال  ج واالستًواذ، والتي للمااهمين وجمي  األطران ذات العال ة  ن فالخ التوس  جي 

ا واالسرررتًواذ على ت  أح ثها  جي   رسرررة وريتأل كولو بيا الةن ية ال ولية غلبية األحصرررة  ؤفرب

(BCCIS) ا وأن االستًواذ ت  وصورة 2019يونيو فالخ  وم ينة الشروة عبر  ةغير  باشر، علمب

  .Star Light Educational DMCC Corporation% جي شركة 60شراء حصة   رها 

اتتمت  ومةانة  ر و ة وين   ارس  صررر  (BCCIS)  رسررة ولفت القال أن  الفتصرراصررها  نظرب

لامي   راحرر  التعلي   ررا  برر  الاررا عي  ن ريررا  األطفرراخ حتى الترر  ررات التعليميررة توجير و

وه  عائلة آخ  صررخفى، يقوده تنفرد الم رسررة ووجود جري  إدارل  تميز كما المرحلة الثانوية، 

غرار إدارة شررركة سرريرا. وتتخل  الشررركة  ن فالخ عملية المر و ة، على   ؤسرراررو الم رسررة

 تةا لة و تتصصة جي االستًواذ إلى تعزيز  ةانة العال ة التاارية لايرا واعتبارها  ؤساة 

ا لتًقي  الت  ات التعليمية جائقة الاودة ر يتوج استفادة  ن أ صى ألوناء الخبقة المتوسخة، وأيضب

 صررخفى جي تنمية أرواح  خاص التعلي   ا  ب  الاا عي، فاصررة أن لعائلة آخ المةتارربة التبرات 

ا جي إدارة الم ارس ال ولية ومصررررر. كما تاررررعى الشررررركة  ن  العائلة تملك سرررراالب حاجالب و تميزب

فالخ تشررررةي  جري  إدارل ج ي  يام  وين فبرة آخ  صررررخفى وفبرات سرررريرا إلى تنمية أرواح 

(BCCIS)  التركيز وشررررررة  فا  على تنمية  خاص الم ارس ال ولية اوعةالتووقية الم راس    ،

 الذل يُع  األ    ااهمة جي إيرادات وأرواح الشركة جي الو ت الراهن. 

ا  نمو تاررايالت القي  وقخاص التعلي  األسرراسرري و ا  ب  الاا عي والمرحلة أشررار القال إلى وفتا ب

ا جة ومؤساات سيرا، الاا عية ومع خ أسرص  ن الخا ة التشغيلية المضا أن إنشاء الشركة   عتبرب

إلى الخا ة الًالية يمنح الشرررركة المقو ات والق رة على تلبية وإضررراجتها م ارس وكليات ج ي ة ل

ووتةلفة عالمية المعايير ذات التعليمية الاإل باخ المتزاي  ألوناء الخبقة المتوسررررررخة على ف  ات 

 .  قبولة

 

 
 

488

642

18أشهر 9 19أشهر 9

252

348

18أشهر 9 19أشهر 9

52% 54%

165

250

18أشهر 9 19أشهر 9

34% 39%
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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

 
 

 
ا  ن  هيكل المساهمين  (2019 ايو  31)اعتبارب
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 التو عات الماتقبلية
اسرررتت ام  ث  العبارات والةلمات االتية قوجقا  يًتول هذا البيان على تو عات  ارررتقبلية، والتو   المارررتقبلي هو أل تو   ال يتصررر  وو ائ  او اح ال تاريتية، ويمةن التعرن عليه عن طري 

عاتق، قتعتزمق، قترإق، قتتخطق، ق مةنق، ق تو  ق، ق شروعاتق، قينبغيق، قعلى للتق يراتق، قته نق، ق رتقوق، قتق رق، قتتًم ق، قتعتق ق، ق  ق، قالتق يراتق، قتفتر ق، قتو 
وجه التصررررو ، إلى التو عات التي تتضررررمن  عل ق، قسررررونق، او جي ك  حالة،  ا ينفيها او تعبيرات افرإ  ماثلة التي ته ن الى التعرن على التو   واعتباره  اررررتقبلي. هذا ينخب ، على

ي الماررتقب  وغيرها  ن الماررائ  الية الماررتقبلية او التخط أو التو عات وشررأن األعماخ التاارية واإلدارة، والنمو أو الروًية والظرون اال تصررادية والتنظيمية العا ة ج علو ات عن النتائج الم
 التي تؤثر على الشركة.   

نخول على  تاطر  عروجة وغير  عروجة و اهولة، التو عات الماتقبلية تعةس وجهات النظر الًالية إلدارة الشركة )قاالدارةق( على أح ال  اتقبلية، والتي تقوم على اجتراضات اإلدارة وت
تتلفا افتالجا جوهريبا عن أل نتائج جي الماتقب ، او عن أداء الشركة أو اناازاتها الواردة جي هذه وغيرها  ن العوا   التي    تؤثر على ان تةون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إناازاتها  

الماتقبلية، أو لياتها افتالجا جوهريا عن هذه التو عات التو عات الماتقبلية صراحة أو ضمنا.    يتابو تًق  أو ع م تًق  هذا االجترا  جي افتالن الًالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عم
لي او التق ير أو التنبؤ افتالجا جوهريبا عن ع م تواج  التو عات سواء كانت صريًة او ضمنية. تتض  أعماخ الشركة لع د  ن المتاطر والشةوك التي    تتابو جي افتالن التو   الماتقب

اية وفري  العم ، والمناجاة ونااح وسط األ ر الوا  . وهذه المتاطر تتضمن التقلبات وأسعار التا ات، أو تةلفة العمال ستبقاء العناصر الرئي ة الالز ة لمزاولة النشاط، و  رة الشركة على ا
إل ليمية على الارراحة االت  ات التعليمية  تغيرات األوضرراص الاررياسررية واالجتماعية والقانونية واال تصررادية، سررواء جي  صررر أو على صررعي  اال تصرراد العالمي، و اررتا ات وتخورات  خاص 

ًرك ال  ي  والاري  لتً ي  المتاطر الماتقبلية وال ولية، وت اعيات الًرب و تاطر اإلرهاب، وتأثير التضت ، وتغير أسعار الفائ ة، وتقلبات أسعار صرن العمالت، و  رة اإلدارة على الت
ذلك المعلو ات المالية، طرأ عليها وعض التع يالت وغر  التقريو الع دل، ووالتالي جإنه جي حاالت وعض المعلو ات الواردة جي هذه الوثيقة، وما جي  ألنشرررررخة الشرررررركة    إدارة المتاطر.

   عينة    يتتلل الماموص أو الناو المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.
 

 

 


