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من  لفترة أول تسعة أشهر النتائج المالية  تقرير –بيان إخباري 
2019/2020عام   

   2020 يوليو 51القاهرة في 

فترة أول  المالية عن  هاتعلن نتائج «سيرا»  القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية
 2019/2020عام من  تسعة أشهر

 
 اإليرادات 
 (مليون جم)

 
 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 )مليون جم، % هامش( 

 
 
 

 صافي الربح 
هامش(  )مليون جم، %  

 2020  يوليو 15في    القاهرة

لهي أةبك (،  CIRA.CA  ةود البووصر  الرررك  ) أعلنت اليوم شركة  الااهك  لسترماراو لالمنري  الاااو  

فمك  نمائاها الرالي  لشرررركة   خاص فا  جي مااخ الت مات الماليري  الرمةامل  والارررروة الررررررك  ، ع  

مليون جنيه، لهو نرو ترنو  ورا خ   991.9، حيث ولغت اإل كادات  2020ما و  31لمارا  أشرهك الرنمهي  ا

مليون جنيه   513.2التررمهس   لولغت األوواح المشررغيلي   بخ فرررم البرركائو لالفوائ  لاإلهس  لا  %.54

هامش األوواح  مررووواا واوتفاص ،  %47وز اد  ترنو     وها    2019/2020م  عام ألخ تارا  أشرهك  فسخ  

على هذه % فسخ نفس الفمك . ل52  ليبلغ المشررغيلي   بخ فرررم البرركائو لالفوائ  لاإلهس  لاالتررمهس 

هامش صراجي الكو  وينرا ولغ   %،32 ورا خ  ترنو مليون جنيه، لهو نرو   330.4صراجي الكو  ولغ  التلفي   

 .1% فسخ نفس الفمك 33

  10,450% ليبلغ 33وناب  تنو     (BUC) ل   وص ت الشكة  اوتفاص ع د الخلب  جي جاما  و و والااهك 

الفمك  م  الاام  طالباا فسخ نفس  7,885، مااوخ 2020ما و   31طالباا فسخ جمك  الماررررا  أشررررهك الرنمهي   

فسخ ألخ تارررا     %79ليبلغ  مئو   ناخ    18وذلك ما خ الخا   المشرررغيلي  للااما  ووا ع  لاوتفع  ،الاررراو 

ا وأن  ،  2019/2020أشررررهك م  عام  ا فسخ  طالبا   13,310تاالز إجرالي الا و  االتررررميااوي  للااما   علرا

إجرالي ع د الخلب     ولغ(  k-12)ي  األتراتري ل بخ الااما. لعلى صراي   خاص الماليم  الاام ال واتري الااو 

  %9، لهو نرو تنو  ورا خ 2019/2020ألخ تاا  أشهك م  عام فسخ   اطالبا   26,527ور اوس الشكة   

ما خ الخا   المشرغيلي  للر اوس الماوا  ووا ع  اوتفع  ةرا   .فسخ نفس الفمك  م  الاام الاراو   24,248مااوخ 

ا وأن الشرركة   امت ومنري  2019/2020ألخ تاررا  أشررهك م  عام % فسخ  94بلغ  ي ل  مي مئو  ناخمي    ، علرا

  .نفس الفمك طالباا فسخ  28,300 % ليبلغ7إجرالي الخا   االتميااوي  للر اوس ورا خ تنو  

شكة   أن المور  الاس الكئيس المنفيذ  لشكة  الااهك  لستماراو لالمنري  الاااو  ، ألض   لجي هذا الاياة،  

اإل سة الرؤ رت للرر اوس للكوع الارالرث م  الارام    اممر اد جمك ناورت جي الوفراع على مةرانمهرا الاو ر  و  م  

إل كادات فسخ ألخ تارررا  أشرررهك م  الاام النرو الرلووع لجي  اةس ن ، لهو ما   2019/2020ال واتررري  

لوالمالي %،  41ناررب  ةامس و   اإل كادات الراررال  فسخ الاام الارراو ورا خ  ماالز  ير  ال واترري الااو   

. لأضرراا الاس أن نااح الشرركة   الااو رلياو جنيه ونها   الاام نمو ع أن تماالز إ كادات الشرركة  حاجز ال

تاالز  وه ا مباشررك  لستررمكاتياي  مما د  الروالو المي تمبناها  هذه النمائج الرشرركج  هو نميا   واي  جي ت 

فسخ الفمك  الشركة     وكهنت(، حيث  19 –المو  ات االترمانائي  الكاهن  الناجر  ع  انمشراو جيكلس )ةوجي   

المي طليا  الرؤترراررات  جي    واعمباوهاالارروة الررررك     جي   ك اد  وتها على تواي  الاررب  لالالراضرري   

تباهي ماا يك وا  لج     لمالُّم ع تفايخ وكلتوةوخ اجوو  إلى منظوم  المالم اإللةمكلني وشةخ ةامخ  توولت  

توّوخ جاما  و و لماروع  الر اوس   تررركع  لةفا  للفت الاس إلى أن  .أوكز الر اوس ال للي  جي مررررك

  ات(، تاةس ووضرررروح التبك19  –المراوار  إلى منظومر  المالم اإللةمكلنير  عارو انمشرررراو جيكلس )ةوجير   

ا جي  خاص الت مات الماليري  والارروة الررررك ،   27امم اد على   لشرركة المي توظى وها ا  الرمبرراجك  عاما

واإلضررراج  إلى الةفا   المي تنفكد وها اإلداو  المنفيذ   جي تررركع  تو    لتاالز المو  ات االترررمانائي  المي 

اضررخسص   لىتفكضررها منظوم  المالم ع  وا  على فلفي  األع اد الرمزا    للخسف جي مرررك. لأة  الاس ع

المي تاةس مةانمها الكائ   ل  واتها االومةاو   جي  خاص الت مات الماليري  ورررررك، رارررؤلليمها   و الشررركة

الراراهر  جي  و والماالن مع لزاو  المكوي  لالماليم لماروع  م  الرؤترارات الماليري  الرناعك   حيث  امت  

 
السنوية، ويتم تسجيل النسبة المتبقية خالل النشاط  % من إجمالي تكاليف 75% من إجمالي اإليرادات السنوية و95تشهد تسجيل السنة المالية األشهر التسعة األولى من جدير بالذكر أن   1

 . الطبيعة الموسمية ألنشطة القطاع التعليمي بشكل عام وما يترتب عليها من نظم المعالجة الحسابية لنتائج أعمال الشركةذلك الربع األخير منفرًدا. ويعكس 
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الورررروخ على د ترررهول   تمي  للخسف م  متملف أنوا  البسورررروو  تخو ك وكلتوةوالت المالم ع  وا  

 البكامج الماليري .  

لتوّجه الاس وبالغ الشررةك لالما  ك لفك   الارخ جي ضررو  الركلن  الفائا  لالاهود الوايا  المي وذلوها فسخ  

لى تريز إجي الراام األلخ  المي ناوت الشركة  جي تواياها  اإلناازات  الفمك  الراضري ، حيث تارمن  ماروع   

المي  ركلن وهرا نميار  ص االتررررمانرائير   األلضررررا م  أطام المر و س لالفك   اإلداو  لتفرانيهم جي الاررخ و  

  شررادلأضرركلو  االلمزام ورراوتررات المباع  االجمراعي. لالمي تمبررر    اإلجكا ات االحمكاز   الرفكلضرر 

ت ا م اجمكاضري   مواضركات  راروع   و از زها  داو  الرواود البشرك   والشركة ، لالمي تم ت إلالاس والبني  الاو    

ةيفي  ( الذ  تمبناه الشرررركة  لLMSعلى تخبي  نظام إداو  المالم )وررررروو   ومير  لمر و و أطام المر و س  

أدلات لتانيات المالم اإللةمكلني، واإلضرراج  إلى نااح جكة ال عم الفني الرمترررررر  جي  متملف  اتررمت ام 

  .ا   ملووع وةف تاهيخ انمااخ الرؤتاات الماليري  الماوا  لرنظوم  المالم الك ري

 راخ وةيز  مووو    ةفال  الو  جي الماليم الاي   لألضرررر  الاس أن إ ران الشرررركة  لحكصررررها ال ائم على 

للنااح الرلروس الذ  حاامه على صراي  تخبي  منظوم  المالم ع  و ا ، حيث ت و  اإلداو  افمسا   وات  

مباجك جهود  ل  اداجاا شةخ  ، مرا لالمةيف مع تلك الراما اتم اإللةمكلني المالُّ ممخلبات  الخسف على مواةب  

ا  الرالري  لالرشركجي   جك   الارخ م    لمارمشراو  الماليم لمخو ك تاكو  تاليري  مريز  مرررر  فرريررا

رواضركات جكد    تا  م الرالري  لالاهود أثركت ع   . لأضراا أن هذه لملبي  احمياجات ةخ طالو على ح  

جبرررسا ع  منوهم ماكوات لتةليفات ،  وماجون إلى الرز   م  ال عم الماليريللخسف الذ     ممترررررررر   

دواترري  موا م  لا واتهم ترراياا إلى ضررران حررروخ جريع الخسف على أجبررخ الت مات الماليري  على ح   

ةراجر   نهج الارلي جي مواصررررلر  ماروعر  الرر اوس المراوار  تار  م  رذلرك الإلى مارررراهرر  الاس   للفرت  ترررروا .

 أل تأفيك مع إجكا  االمموانات النهائي  جي تو يماتها الرو د . لن اناخاصدال واتي  راكوات ال

تنفيذ   الشررركة  ع  ( لم تو19 –لأة  الاس أن األلضررراص االترررمانائي  الناتا  ع  انمشررراو جيكلس )ةوجي   

ا ملووعاا على صراي  تخو ك   الرنشرتت الماليري  الا      مشركلعات  الموتراات الرتخخ ، حيث أحكزت تا ما

رشرررركلص  و األعراخ اإلنشررررائي   ترام إ، واإلضرررراج  إلى نااحها جي 2019/2020فسخ الكوع الاالث م  عام 

ى الرز ر  م  %، للسطسص عل78ونارررربر     ورر  نر  الرنررررروو   "Regent British School"مر وترررر   

 . الكاوطم  فسخ هذا    " وتيوف"،  كجى ز او   نا  الشكة  على مو ع  المخووات حوخ الرشكلعات الا    

حك  الشركة  على الشرفاجي  لالمواصرخ الرارمرك مع جريع األطكاا ذات الاس    لافممم الاس وأن 

نميا  انمشررراو  المأثيكات الارررلبي  المي تشررره ها أترررواة الراخ الاالري  لاإل ليري  تاالز مّةنها م 

الارررهم وشرررةخ ملووع. تررراك تاليص تلك المأثيكات على نااحها جي  ، مع  (19 –جيكلس )ةوجي   

فسخ الكوع األفيك م  الاام  تواي  الرز   م  النرو   و  الشرررركة  على مه جي لأعكف الاس ع  ثا

البكامج الماليري  لج  أجبرخ الراا يك تا  م  اترمركاو ةفا تها الاالي  جيل 2020/  2019ال واتري  

لالراررمو ات الاالري  فالا الخسف م  شررمى أنوا  مرررك، وفبررخ منهاها االتررمبا ي الذ  تمبناه  

الهرا الفك ر ، جبررررسا ع  الراومرات الر اعرر  المي  وظى وهرا  خراص التر مرات الماليرير  لنروذج أعرر 

 الررك . 
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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 م   هيكل المساهمين  (2020ما و  31)اعمباوا

 

 

 
 

 المو اات الرامابلي  
اتررمت ام ماخ الاباوات لالةلرات االتي  "لجاا    ومو  هذا البيان على تو اات ماررمابلي ، لالمو ع الراررمابلي هو أ  تو ع ال  مرررخ وو ائع ال اح اخ تاو تي ، ل رة  الماكا عليه ع  طك  

اات"، "تامزم"، "تكى"، "تتخط"، "مرة "، "ممو ع"، "مشكلعات"، " نبغي"، "على للما  كات"، "ته ا"، "مكتاو"، "تا و"، "تمورخ"، "تاما "، "  "، "الما  كات"، "تفمكض"، "تو 

لجه التررررو ، إلى المو اات المي تمبرررر   علم"، "تررروا"، ال جي ةخ حال ، ما  نفيها ال تابيكات افكى مراثل  المي ته ا الى الماكا على المو ع واعمباوه مارررمابلي. هذا  نخب ، على

ي الرارمابخ ل يكها م  الرارائخ  الي  الرارمابلي  ال التخط أل المو اات وشرأن األعراخ المااو   لاإلداو ، لالنرو أل الكووي  لالظكلا اال مرراد   لالمنظيري  الاام  جمالومات ع  النمائج الر

 المي تؤثك على الشكة .   

 اخ مامابلي ، لالمي تاوم على اجمكاضات اإلداو  لتنخو  على متاطك ماكلج  ل يك ماكلج  لماهول ،  المو اات الرامابلي  تاةس لجهات النظك الوالي  إلداو  الشكة  )"االداو "( على أح

الواود  جي هذه   الرامابخ، ال ع  أدا  الشكة  أل اناازاتهال يكها م  الاوامخ المي    تؤثك على ان تةون نمائج الشكة  الفالي  أل أدا ها أل إناازاتها متملفا افمسجا جوهك اا ع  أ  نمائج جي 

لياتها افمسجا جوهك ا ع  هذه المو اات الرامابلي ، أل المو اات الرامابلي  صكاح  أل ضرنا.     مابو توا  أل ع م توا  هذا االجمكاض جي افمسا الوال  الرالي  الفالي  للشكة  ال نمائج عر

لا د م  الرتاطك لالشرةو  المي    تماربو جي افمسا المو ع الرارمابلي ال الما  ك أل المنبؤ افمسجا جوهك اا ع    ع م تواج  المو اات تروا  ةانت صرك و  ال ضررني . تتبرع أعراخ الشركة 

رخ، لالرناجار  ونااح لترط لاناصرك الكئياري  وفك   الااألمك الوا ع. لهذه الرتاطك تمبرر  المالبات وأترااو التامات، أل تةلف  الارال  السزم  لرزالل  النشراط، ل  و  الشركة  على اترمباا  ا

على الاراح  اإل ليري   الت مات الماليري   ممغيكات األلضراص الارياتري  لاالجمراعي  لالاانوني  لاال مرراد  ، تروا  جي مررك أل على صراي  اال مرراد الاالري، لمارما ات لتخووات  خاص 

الفائ  ، لتالبات أترااو صركا الارست، ل  و  اإلداو  على الموك  ال  ي  لالارك ع لمو    الرتاطك الرارمابلي   لال للي ، لت اعيات الوكف لمتاطك اإلوهاف، لتأثيك المبرتم، لتغيك أترااو  

جإنه جي حاالت  واض الرالومات الواود  جي هذه الوثيا ، ورا جي ذلك الرالومات الرالي ، طكأ عليها واض الما  ست وغكض الماك و الا د ، لوالمالي   ألنشررررخ  الشرررركة  مع إداو  الرتاطك.

  ماين      تملف الراروص أل الناو الرئو   الواود  هنا ع  اإلجرالي الفالي.
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