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 2019/2020 لعامالمالية    هاتعلن نتائج «سيرا»  القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية
 

 اإليرادات 
 (مليون جم)

 
 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 صافي الربح 
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 2020 نوفمبر 8في    القاهرة

نهي (، CIRA.CA  ود البولصررا الويررة ا) أعلنت اليوم شررة ا الهاهةل لتثررر وال نالرنويا اليهال ا

 نرائ ها الوالياأ بة شرررة ا ع اا  اي مي م ال الاتمال الريليويا الورلاملا سال رررور الويرررة ا، ع  

مليون جنيه،  1,087.9، حيث سليت اإل ةادال 2020  أغ ررر   31الونرهيا  لل رررنا الواليا   نالرشرررييليا

نسليرت ارلسراا الرشررررييليرا عبرض  يررررم الئررررةائر  نال وائرت ناإلهت  .  %54نهو نوو ثررررنوع سويرتل  

 ذلك  ح اصرررن  .%46سز ادل ثرررنو ا عتلها    2019/2020عام   مليون جنيه  تل  476.7ناالثررررهت   

 تل    %43.8 ليبلغ ئت ناإلهت  ناالثررهت هامش ارلساا الرشرييليا عبض  يرم الئرةائ  نال واالت اا 

،  %21  سويرتل  ثررررنوعمليون جنيره، نهو نوو   267.3صررررامي الةس  سلغ  ،على هره  الال يران   ال رةل. ن

 . تل ن   ال رةل %24.6إلى  هامش صامي الةس ميحوسًا سوصول 

ليبلغ  %31سن رررربا ثررررنو ا  (BUC) ا عتد ال لبا مي جاميا ستل سالهاهةلاالت   لصررررتل الشررررة ا  نعت

نه ا  17.2سهلك ميتل ال اعا الرشرييليا لل اميا سواعع نالت ع .  2019/2020عام طالبًا  تل    10,343

إجوالي  سلغ( k-12)ي  نعلى صرييت ع اا الريليم ارثراثري نعبض ال امي ن   اليام. تل   %78ليبلغ  مئو ا 

، موا %9، نهو نوو ثررنوع سويتل 2019/2020عام  تل  اطالًب  26,510عتد ال لبا سوتالس الشررة ا 

  .ن   اليام %94بلغ ي ل امئو   انه  1.8ميتل ال اعا الرشييليا للوتالس الراسيا سواعع ا االت أثوة ع   

 أنمحوت الهت الةئي  الرن يهع لشرررة ا الهاهةل لتثرررر وال نالرنويا اليهال ا، أنضررر   نمي هها ال ررريار، 

ت ران  مارل  على  عرتلتهرا ال رائهرا  مةننرهرا ن  2019/2020الشررررة را أثبررت مع نهرا را اليرام الرتلاثرررري  

على مارل    ( نما حولره م  صرريوسال انيل ررت19 –انرشررال ميةنس ) وميت  أ ما الرحت ال، نال ثرريوا 

ارثروار مي شررى أنحاا اليالم. مهت ن حت الشرة ا مي تبني م ووعا م  الرتاسية ناإلجةااال  اله اعال ن

ال ول ا الهادما إلى ضرروان اثررروةال ا ارعوال، نالري شررولت ت ييض سةنتو ول الريلم ع  سيت، موا أثوة 

. دنن انه رااهرا ل تس رهرت م  رامرا الوهةلال الرتلاثرررريرا  س  جراميرا سرتل نم ووعرا الورتالس الرراسيراع  ان ةاد  

مع الح اظ على م ررو ال الت ض نعلى جويع عناصرة مة   اليوض  اسهانل ت الهت إلى ن اا الشرة ا مي اإل

حوا ا صحرهم نثتمرهم، عتنل على اتااذ  اما االحرياطال الت ما للحت م  مااطة الحة ا نالرنهض مي 

أثر ه الشرت ت سالغ ذن هم. نأعة  الهت ع   ثرييًا إلى ثرتما صرحا الووظ ي  نال ت  ن  ؛ظض هه  ارجواا

  سنها ا اليام.  سال يةنس رهس ب  إصاس  رحت عناصة مة   اليوض لوعوا حالا نمال ناحتل

ن هلك   (k-12ه اا الريليم ارثراثري نعبض ال اميي )س   للهتلل االثرريياسيانأضرا  الهت أن النوو ال رنوع  

على الروالي  تل   %78ن  %94سن رر    ل اعا الرشررييلياا  ميتلصرراحبه الت اا عت سه اا الريليم ال اميي، 

ت مي ضوا   ادل نتيةل الرحار ال ت  ال تد سالوؤث ال الريليويا الراسيا، حيث شهت 2019/2020عام 
طالبًا جت تًا  تل اليام    2,262الرحار    (k-12الريليم ارثراثري نعبض ال اميي )بقطاع    مؤسسسسات الشسركة

نأشررال الهت أن  طالبًا جت تًا  تل ن   اليام.   2,458 ستل  ، سينوا ثرر لت جاميا2019/2020التلاثرري  

ي تربناها الشررة ا لريز ز ميتالل ر الت اا أعتاد ال ت   أتي نم  أهتا  اثرررةاتي يا النوو ارثرراثرري ال

مع ساعا الاتمال االسرلال ا الوهتما ن  اليةنضال ل  على الوؤثررر رررال الريليويا الراسيا م   تل تنويا  

ال ت  سأمئررض البةامو نالوهةلال التلاثرريا الويررووا   تتوطيت الشررةا ال الو وةل الري تهت  إلى تزن  

 ميالورواصررض  أن ن اا الشررة ا   الهت  تنأ  .سأثرروار اليوض دلالونشررو الو رررهبلياسينا ا لرلبيا طووحاتهم  

أثوةل ع  تيز ز ثها أنلياا ارمول سهتلل  ؛تهت م أعلى م رررو ال ال ودل ال ائهاتحهي  أهتامها الورو لا مي  

ال هود الح ي ا الري تبهلها الشرررة ا    نتاسع الهت أنعلى تلبيا  اما ت لياتهم.  الراسيا وؤثررر رررال الريليوياال

للروثررررع سرأعورالهرا تهرت  مي الوهرام ارنل إلى إتراحرا الوز رت م  اليةنض نالايرالال لل ت ، مع توهيرت 

 ن تر نحو الوز ت م  النوو مع تيز ز عتلتها على تيظيم الهيوا. تال ة   أمام الشة ا ل

 تل اليام    نأشرررال الهت إلى اإلن ا ال الري أحة تها الشرررة ا سهت  تحهي  الوز ت م  النرائو الوشرررةما

، حيث شرررهتل الوؤثررر رررال الريليويا الراسيا   ادل ملحوظا مي الرحار 2020/2021التلاثررري ال ت ت 

ال ت  ال تد  تل اليام ال ت ت، سالروا ع مع إطتر الشررة ا رلسع  ليال جت ت ساإلضرراما إلى متلثررا  
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. نم  ناحيا أ ةى، أنضر  الهت 1الونيروللسوت نا    "Regent British School" البة  انيا  "ل  ينت"

ن اا الشررة ا مي ت و ة يليال نأنظوا دمع الةثرروم التلاثرريا  تل اليام، نالري العت تةحاسًا  بيًةا م  

م  الةثرررروم الرتلاثرررريرا الوهةلل سنهرا را عرام    %95أ  ة م     أنليراا ارمول، نأثوةل ع  تحيرررريرض

م  اثرلشا  الوز ت م  ال ةي ال ت تل الري نأعة  الهت ع  ت لع الشة ا إلى دلاثا ن  .2019/2020

شرةائ  الت ض الوروثرو نالوةت ع سالاتمال الريليويا مائها ال ودل سةثروم اليوتا م   شرأنها تزن ت مارل   

سرأعلى الويرا ية لارتمرال الريليويرا الورلراملرا  ل  مزندأ بة    سراعربرالهرا  »ثرررريةا ميهولرا، مع تةثررررين ملرانرا  

   .ر الوية اال ونالو رو ال اليالويا مي 

تبني نووذجهرا الريليوي ال ة رت  تل اليرام الرتلاثرررري ال رت رت نأ رت الهت على اثررررروةال الشررررة را مي  

الوؤثررر رررال   ال، نالهع   وع سي  تحيررريض ال ت  سةام هم نمهةلاتهم التلاثررريا سوهة2020/2021

سيت، ن أتي ذلك سالرزام  مع حةي  عبة منظوما الشرة ا مائها ال ودل للريلم ع   هلك ن ،الريليويا الراسيا

الشرة ا على ت بي  أعلى الويا ية نالرتاسية اليرالما للح اظ على اليرحا نال رتما سو ووعا الوتالس  

الراسيا، نالري تشرروض االلرزام سشلشررادال الرباعت االجرواعي، نتومية أدنال الحوا ا الشررايرريا الت ما، 

تن يره أعورال النظرامرا نالريهيم دعرا ن  راال  ار رتع، مع  الح راظ على اليررررحرا ننظرامرا  إجةااال  تيز ز  ن

الر بي  ال ولع للبةنتو ول الهع تربنا  الشررررة ا مي حالا ظهول أع أعةاض على مئررررتً ع   التنل ا،  

 مة   الرتل  .  نأم روى ال ت  

 نال تت ة جهتًاسأن اإلدالل تر لع إلى تحهي  أعلى ميتالل النوو  تل اليام التلاثري ال ت ت،  نا ررم الهت

 .للشة ا س ويع الوؤث ال الريليويا الراسيا  لح اظ على صحا نثتما ال ت  نأطهم الرتل  مي ثبيض ا
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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 

 
 

 
 ( 2020 أغ    31)اعرباًلا م   هيكل المساهمين

 

 

 
 

 الروعيال الو رهبليا 
اثررراتام م ض اليبالال نالللوال االتيا "نمها    حروع هها البيان على توعيال م رررهبليا، نالروعع الو رررهبلي هو أع توعع ال  ريررض سوعائع ان احتاخ تال ايا، ن ول  الرية  عليه ع  طة  

يال"، "تيرزم"، "تةى"، "تا و"، "مول "، "مروعع"، "مشةنعال"، " نبيي"، "على للرهت ةال"، "تهت "، "مةته "، "تهتل"، "ترحوض"، "تيرهت"، "عت"، "الرهت ةال"، "ت رةض"، "توع

نجه الايررروي، إلى الروعيال الري ترئرررو   علم"، "ثرررو "، ان مي  ض حالا، ما  ن يها ان تيبيةال ا ةى مواثلا الري تهت  الى الرية  على الروعع ساعربال  م ررررهبلي. هها  ن ب ، على

ي الو ررهبض نغيةها م  الو رائض  اليا الو ررهبليا ان الا و أن الروعيال سشرأن ارعوال الر ال ا ناإلدالل، نالنوو أن الةسحيا نالظةن  االعريراد ا نالرنظيويا الياما مميلومال ع  النرائو الو

 الري تؤثة على الشة ا.   

تاخ م رهبليا، نالري تهوم على امرةاضال اإلدالل نتن وع على مااطة ميةنما نغية ميةنما نم هولا،  الروعيال الو رهبليا تيل  نجهال النظة الحاليا إلدالل الشة ا )"االدالل"( على أح

الوالدل مي هه    الو رهبض، ان ع  أداا الشة ا أن ان ا اتهانغيةها م  اليوامض الري عت تؤثة على ان تلون نرائو الشة ا ال يليا أن أدااها أن إن ا اتها مارل ا ا رتما جوهة ًا ع  أع نرائو مي 

لياتها ا رتما جوهة ا ع  هه  الروعيال الو رهبليا، أن الروعيال الو رهبليا صةاحا أن ضونا. عت  ر ب  تحه  أن عتم تحه  هها االمرةاض مي ا رت  الحالا الواليا ال يليا للشة ا ان نرائو عو

ليتد م  الوااطة نالشرلو  الري عت تر رب  مي ا رت  الروعع الو ررهبلي ان الرهت ة أن الرنبؤ ا رتما جوهة ًا ع    عتم توام  الروعيال ثرواا  انت صرة حا ان ضرونيا. تائرع أعوال الشرة ا

وض، نالونام را سن اا نثرو ليناصرة الةئي ريا س ة   اليارمة الواعع. نهه  الوااطة ترئرو  الرهلبال سأثريال الاامال، أن تلل ا اليوالا الت ما لوزانلا النشراط، نعتلل الشرة ا على اثرربهاا ا

على ال راحا اإلعليويا  الاتمال الريليويا  مرييةال ارنضراا ال رياثريا ناالجرواعيا نالهانونيا ناالعريراد ا، ثرواا مي ميرة أن على صرييت االعريراد اليالوي، نم رر تال نت ولال ع اا 

ال ائتل، نتهلبال أثريال صرة  اليوتل، نعتلل اإلدالل على الرحة  التعي  نال رة ع لرحت ت الوااطة الو ررهبليا  نالتنليا، نتتاعيال الحة  نمااطة اإللها ، نتأثية الرئرام، نتيية أثريال  

مشنه مي حاالل  سيض الويلومال الوالدل مي هه  الوثيها، سوا مي ذلك الويلومال الواليا، طةأ عليها سيض الريت تل سيةض الرهة   اليتدع، نسالرالي   رنشرررر ا الشررررة ا مع إدالل الوااطة.

  ميينا عت  ارل  الو ووا أن الن   الوئو ا الوالدل هنا ع  اإلجوالي ال يلي.
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