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 2021/2022 عاملها المالية « تعلن نتائج للتعليم  سيرا»
 

 اإليرادات 
 (مليون جم)

 
 

قبل الضرائب والفوائد  المعدلة األرباح التشغيلية 

 واإلهالك واالستهالك
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 صافي الربح المعدل
 )مليون جم، % هامش( 

 
 

 2022نوفمبر  30في  القاهرة

وهي أكبر شرركة طاا  اا   (،  CIRA.CA كود البورصرة المررر ة)  »سريرا للتعليم أعلنت اليوم شرركة  

لفترة المنتهية في لفي مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسرروا المرررر ة، عن النتالم المالية والتيرر يلية  

، وهو نمو 2021/2022جنيه االل عام مليار   1,717.4، حيث بل ت اإل رادات 2022أغسررررا     31

( K-12حلة التعليم األسراسري وطب  الجامعي )بمر المقيد ن، بفضر  ارففا  عدد الاال   %24سرنو  بمعدل  

األرباح التيرر يلية طب  كما ارففعت   .وهو ما أثمر عن نمو اإل رادات بكال القااعين وكذلك التعليم الجامعي

مليون جنيه االل نف    2.880 لتبلغ  %19بمعدل سرنو     1اررم الضررالو والفوالد واإلهالو واتسرتهالو

وذلك عل  الفية   %47ليرررر   ل  اة نق  1.8هامش األرباح التيررر يلية بمقدار  تراجع ب، مررررًوب ا  الفترة

ا. وطد  ت هذه النتالم  ل  ارففا  أدالتكاليف المبدلية المرفباة بمبادرات التوسرع التي فتبناها اليرركة مرار 

هامش  مرررررًوب ا بوصررررول  ،  1202/2202مليون جنيه االل عام   394.2 ل  المعدل  1صررررافي الرب 

 االل نف  الفترة.  %23 ل  في الرب  صا

  2021/2022عام  االل    اطالب    14,007 ل   جامعة بدر  ب  عدد الالبة المقيد نارففا   وطد رصدت اليركة  

تيررر يلية  الااطة ال  وهو ما أثمر عن ز ادة جد دةالكليات  الافتتاح ، في ضرررو   %6وهو نمو سرررنو  بمعدل 

والتي لم فررررر   ل  طاطتها القرررررون حت  ا ن نتيجة    ،نف  الفترة االل  %32سررررنو  للجامعة بمعدل 

ا.  جمالي عدد الالبة  بلغ( k-12)ي  وعل  صررررعيد طاا  التعليم األسرررراسرررري وطب  الجامع  افتتاحها مرار 

  التيررر يليةالااطة  ، حيث  عك  ذلك ارففا  %8طالو بز ادة سرررنو ة طدرها    30,820 بمدارس اليرررركة

 .طالو  34,000لتر   ل   %13 للمدارس التابعة بمعدل

الرلي  التنفيذ  ليررركة »سرريرا للتعليم  عن سررعادفه باألدا  القو   وفي هذا السررياا، أعر  مًمد القال

منذ فم  دراجها في البورصررررة وذلك   ،الذ  حققته اليررررركة عل  مدار العام لتواصرررر  مسرررريرفها المبهرة

العام االل  الماليمسررتهدفافها عل  صررعيد األدا   فمكنت اليررركة من فًقي  وطد .  2018عام  المرررر ة 

ًرت فالجرار ،   مليرار جنيره االل   1.7أكثر من   ل   اإل رادات  وطرد انعك  ذلرك في نمو  ي فجراوزهرا،  بر  نج

طب  ارررررم  األرباح التيرررر يلية في ك  من نمو طو  وهو ما أثمر عن فًقي   ،  2021/2022العام المالي 

فنفيذ  في نجًت اليرررركة أن   ل   وصرررافي الرب . ولفت القال الضررررالو والفوالد واإلهالو واتسرررتهالو 

عل  فها طدر، وذلك بفض  مهمتها الرليسية وهي فوفير ادمات فعليمية فالقة الجودة والقيمة بأسعار معقولة

ا في فنفيذ  القو ة، فًقي  هذه النتالم  والسرروا،   يررهدها  التي مواجهة التًد ات   باإلضررافة  ل  المضرري طدم 

فتالع حالي ا بأن األسرر المررر ة  اعة راسرخة  لد ها طناليرركة  أكد القال ااط النمو والتوسرعات المسرتهدفة. و

في ظ   سرررع  ا با   ، حيث   ل  الًررررول عل  هذه الخدمات التي فجمع بين القيمة واألسرررعار المناسررربة

 ل  فأمين مسرتقب  أوتدهم من االل فوفير فعليم فال  الجودة  رهلهم لسروا العم  الميركالت اتطترراد ة  

»سيرا للتعليم  عل  فوفير حلول وفي سبي  فًقي  هذه ال ا ة، فعكف .  لهمبناألفض   األستثمار باعتباره ات

باعتبارها أكبر شركة طاا  اا   ، وذلك والمتنوعة لك  الفئات العمر ة وبجودة عاليةفالقة الجودة  التعليم  

 .في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوا المرر ة

 
 2021/22الدراسي  م للعا  O-Westمليون جنيه المتعلقة بمدرستي ساكسوني األلمانية الدولية وبر تش كولومبيا الكند ة بميرو    7.3التي ي  اتستثنالية البال ة   م احتسا  األرباح التي يلية المعدلة طب  ارم الضرالو والفوالد واإلهالو واتستهالو وصافي الرب  المعدل بعد استبعاد مرروفات ما طب ف1

 مليون جنيه 13غير متكررة بقيمة   فم احتسا  األرباح التي يلية المعدلة طب  ارم الضرالو والفوالد واإلهالو واتستهالو وصافي الرب  المعدل بعد استبعاد مخررات ضر بية 1
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فسررير بخا  ثابتة نًو فًقي  المز د  ل  أن اليررركة  أشررار    البات القبولأضرراا القال أن أحدت فقر ر لو

فتالع  ل  مواصررلة فنفيذ ااط النمو المسررتهدفة كما ،  2022/2023العام الدراسرري من اإلنجازات االل 

، و تضررمن ذلك  فمام بعا التوسررعات في المنيرر ت (K-12)  في مرحلة التعليم األسرراسرري وطب  الجامعي

أن أشررار القال  ل    ، طامة وفاو ر منيرر ت جد دة في مناط  مختلفة. وفي هذا السرريااالقالمة فضررال  عن 

خاط لتأسري  أول جامعة فكنولوجية ااصرة في مررر وهي جامعة جدول الزمني الماليرركة فسرير وفق ا لل

بدأت اليرركة  ومن ناحية أارن،    باليرراكة مع شرركة »األهلي كابيتال القابضرة .   جيبت»سراكسروني  

وهما فر  من    ،السرادس من أكتوبرمد نة  مدرسرتين جد دفين في القر ة الكونية بمال اإلنيرالية إلطالا  األع

بين القااعين العام والخا   شرراكة فيوفيررز فك وفر  لمدرسرة ر جنت البر اانية، وذلك ضرمن ميررو   

ن  يرهد شرهر   ضرم شرركة »سريرا للتعليم  و»السرو د  كابيتال  وصرندوا مررر السرياد . ومن المتوطع أ

  واسرتكمال بنا  المدرسرتين.    جيبت  سربتمبر من العام المقب  فسرليم المرحلة األول  من جامعة »سراكسروني

بمقردار ثالثرة  عردد الاال   ليرففع  وأعر  القال عن اعتزازاه برالنمو الرذ   يررررهرده طارا  ر را  األطفرال  

حتياجات السرروا المًلي للخدمات شررهر. و ركد هذا النمو والنجاح السررر ع عل  ا 18عل  مدار  أضررعاا  

التعليمية بقاا  ر ا  األطفال، ولذلك سرتعم  اليرركة عل  فوسريع فوجداها عل  المدن القر و من االل 

 .مني ت أارن بًلول نها ة العام الدراسي القادم لتلبية الالو المرففع  10فدشين 

التي شررهدفها أسررعار صرررا العمالت اليررركة لم فتأثر بالت يرات   ومن ناحية أارن، أشررار القال  ل  أن

األجنبية االل الفترة الماضررية وذلك عل  الفية التخفيضررات المتتالية في سررعر صرررا الجنيه المرررر   

ا لقلة عدد   بفضرررر  عدم فعرضررررها الكبير لتلك العمالت  تقاضررررون روافبهم الموظفين األجانو ممن  نظر 

ل  مسرتون المجموعة. كما فمكنت اليرركة من  فمام التكاليف اإلضرافية عفرثر  بالدوتر األمر كي حيث ت  

عدد من الميرروعات الضرخمة طب  انخفا  طيمة العملة وهو ما جنهبها موجة ارففا  فكاليف البنا  ااصرة 

في أسريوط، حيث نجًت اليرركة في فوفير نفقات رأسرمالية ضرخمة بالنظر  ل  أسرعار الرررا الًالية.  

بالجانو اإل جابي  دة أسرعار الفالدة ورصريد الد ن، فرمن  دارة اليرركة ومع ارففا  فكاليف الد ن بسربو ز ا

ا إلسهامها في   .فًقي  ااط النمو المستهدفةللًرول عل  القرو  نظر 

في بدأ  ذرا  البنا  والتيررييد ليررركة »سرريرا للتعليم   عل  صررعيد اتسررتثمارات المخااة، أكد القال أن و

عيادة   160والتي فتضررررمن االل العام الجار ،    ة »كابيتال ميد فاو ر ميرررررو  المد نة الابية المتكامل

. وفتالع اليرركة  ل  2023، ومن المتوطع أن  بدأ فير ي  الميررو  طب  نها ة عام  سرر ر  380وفسرتوعو 

جني أرباح مميزة من عالدات البنا  في هذا الميرررو  الضررخم، باإلضررافة  ل   براز طدرة اليررركة عل  

أن فلك الخاوة اتستثمار ة اليركة بدارة  رمن  فوبيرة في موعدها وبأسرعار مناسربة.  فسرليم الميرروعات الك

لتاو ر منررررة التعليم الجامعي باعتباره أحد الميرررروعات اليرررركة  التي فبذلها لجهودفعد بمثابة امتداد ل

 ل  جني اليررركة  . وفتلاع  في طاا  الرعا ة الرررًيةاتسررترافيجية والركالز الرليسررية لخدمات اليررركة  

ا بأن »سيرا للتعليم  فمتلك عالدات جذابة من هذا الميرو   % من ميرو  »كابيتال ميد . 28، علم 

طرد تط    يررررركرة وشررررعرارهراالتي طرأت عل  العالمرة التجرار رة للات الجرد ردة  لت ير ل  أن االقال    روأشررررا

ا كبيرا من جرانرو مختلف   وأكرد أن فلرك   ومجتمع األعمرال بوجره عرام.األطراا ذات العالطرة  اسررررتًسررررانر 

اليررررركرة في طارا  الخردمرات التعليميرة في مرررررر، كمرا فعرد الرالردة التي فنفرد بهرا مكرانرة الالت يرات فعزز  

 ل  اليرركة اسرتيرراف ا للمسرتقب ، فتالع  بتاو ر المجتمع و عداد طادة المسرتقب . وها يد عل  التزامبمثابة فأك

النمو الاموحة التي فتبناها، باإلضرافة  ل  بذل مز د من الجهود للًفاظ عل  مكانتها  ةمواصرلة اسرترافيجي

 .الرالدة وفعز ز عالمتها التجار ة في السوا
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أن اليررركة فدا  العام الدراسرري الجد د ب مال كبيرة معتمدة عل  مقومات راسررخة مث  ز ادة  وااتتم القال

وفق ا للمواعيد اتنتها  من اإلنيررا ات الجد دة ، وبمختلف المنيرر ت التعليمية التابعة أعداد الاال  المقيد ن

ه اإل جرابي عل  و نعك  مردود  المقررة، فضررررال  عن كفرا ة نموذم األعمرال الرذ  فنفرد بره اليررررركرة

الالو المرففع عل  اتسرتفادة من  ، وهو ما  رهلها  ل  مواصرلة التوسرع عل  مختلف األصرعدة والمسراهمين

 السوا المرر .في الخدمات التعليمية المميزة وبأسعار معقولة  

 

 
 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 إجمالي عدد األسهم
 جم  0.40 القيمة االسمية للسهم
 مليون جم 233.1 رأس المال المدفوع

 
 

 
 2( 2022 أغسطس 31اعتباًرا من هيكل المساهمين )

 

 

 
 

 التوطعات المستقبلية
اسررتخدام مث  العبارات والكلمات اتفية فوفقا   ًتو  هذا البيان عل  فوطعات مسررتقبلية، والتوطع المسررتقبلي هو أ  فوطع ت  تررر  بوطالع او احدات فار خية، و مكن التعرا عليه عن طر  

عاتف، ففعتزمف، ففرنف، ففخاطف، فممكنف، فمتوطعف، فميروعاتف، ف نب يف، فعل  للتقد راتف، ففهداف، فمرفقوف، ففقدرف، ففتًم ف، ففعتقدف، فطدف، فالتقد راتف، فففتر ف، ففوط

وجه الخررررو ،  ل  التوطعات التي فتضرررمن   علمف، فسرررواف، او في ك  حالة، ما  نفيها او فعبيرات اارن مماثلة التي فهدا ال  التعرا عل  التوطع باعتباره مسرررتقبلي. هذا  ناب ، عل 

ي المسرتقب  وغيرها من المسرال   الية المسرتقبلية او الخاط أو التوطعات بيرأن األعمال التجار ة واإلدارة، والنمو أو الربًية والظروا اتطترراد ة والتنظيمية العامة فمعلومات عن النتالم الم

 التي فرثر عل  اليركة.   

دات مستقبلية، والتي فقوم عل  افتراضات اإلدارة وفناو  عل  مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، التوطعات المستقبلية فعك  وجهات النظر الًالية إلدارة اليركة )فاتدارةف( عل  أح 

الواردة في هذه    المستقب ، او عن أدا  اليركة أو انجازافهاوغيرها من العوام  التي طد فرثر عل  ان فكون نتالم اليركة الفعلية أو أدا ها أو  نجازافها مختلفا ااتالفا جوهر  ا عن أ  نتالم في  

ليافها ااتالفا جوهر ا عن هذه التوطعات المستقبلية، أو التوطعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. طد  تسبو فًق  أو عدم فًق  هذا اتفترا  في ااتالا الًالة المالية الفعلية لليركة او نتالم عم

لعدد من المخاطر واليركوو التي طد فتسربو في ااتالا التوطع المسرتقبلي او التقد ر أو التنبر ااتالفا جوهر  ا عن  عدم فواف  التوطعات سروا  كانت صرر ًة او ضرمنية. فخضرع أعمال اليرركة

م ، والمنافسرة بنجاح وسرط  لعناصرر الرليسرية بفر   العاألمر الواطع. وهذه المخاطر فتضرمن التقلبات بأسرعار الخامات، أو فكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النيراط، وطدرة اليرركة عل  اسرتبقا  ا

عل  السراحة اإلطليمية  الخدمات التعليمية  مت يرات األوضرا  السرياسرية واتجتماعية والقانونية واتطترراد ة، سروا  في مررر أو عل  صرعيد اتطترراد العالمي، ومسرتجدات وفاورات طاا  

الفالدة، وفقلبات أسرعار صررا العمالت، وطدرة اإلدارة عل  التًرو الدطي  والسرر ع لتًد د المخاطر المسرتقبلية  والدولية، وفداعيات الًر  ومخاطر اإلرها ، وفأثير التضرخم، وف ير أسرعار 

فإنه في حاتت بعا المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعا التعد الت ب ر  التقر و العدد ، وبالتالي  ألنيرررراة اليررررركة مع  دارة المخاطر.

  معينة طد  ختلف المجمو  أو النسو المئو ة الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.
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