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القاهرة في  13يناير 2022
ج
أعلنت اليوم شركة تعليم لخدمات اإلدارة (ةود البورصر الصررك  ،)TALMوهي الشركة الكاددة في مجال خدمات التعليم الجامعي بالسرو الصررك ،
عن النتادج الصالي والتشررليلي لفتكة الكبع األول من العام الصالي  2022/2021الصنتهي في  30نوفصبك  ،2021حيث بللت اإل كادات  171.7مليون جنيه،
وهو نصو سرررنوم بصعدل  .%27.3ةصا ارتفع صرررافي الكب بصعدل سرررنوم  %23.7ليبلغ  71.9مليون جنيه خالل نفس الفتكة من العام السررراب  ،مررررًوبا
بوصول هامش صافي الكب إلى  ،%41.9مقابل  %43.1خالل الكبع األول من العام الساب .
وفي هذا السيا  ،أوضح محمد الرشيدي العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات اإلدارة ،أن الشكة تصكنت من تًقي نتادج قو مع بدا العام الدراسي معكبا
عن ثقته في قدرة الشكة على تقد م خدمات تعليصي عالي الجودة تساهم في تعظيم القيص لجصيع الطالب .وأشار الكشيدم إلى أن الشكة تسعى إلى تًقي
أهدافها االستكاتيجي التي تقوم على تًقي ميزة االنفكاد واألسبقي  ،وذلك عبك تقد م خدمات تعليصي صصصت خريرا لتالدم ةل شك ً من شكاد العصالء
وتلبي مختلف احتياجاتها بأسعار تنافسي  ،مؤةدا على أن هذا النصوذج التعليصي الناج سوف واصل تًقي الصز د من النجاحات في مؤسستنا التعليصي القادص ،
جامع النهض بني سو ف ( ،)NUBوهو ما انعكس في األداء الصالي والتشليلي القوم خالل فتكة الكبع األول من العام الجارم.
جد ك بالذةك أن الكبع األول من العام الًالي  2022/2021شررهد ارتفاف فتكة تًررريل اإل كادات إلى  53وما من إجصالي  97وما مدة الفرررل الدراسرري
األول ،مقابل  45وما خالل الكبع األول من العام السراب من إجصالي  111وم مدة الفررل الدراسري األول ،حيث تقوم الشركة بتًرريل الكسروم الدراسري
قبل بدا ةل فررل دراسري في جامع النهضر بني سرو ف ( ،)NUBو تم تسرجيل اإل كادات باعتبارها خدمات تعليصي توفكها على مدار الفررل الدراسري.
وارتفعت إ كادات الكسروم الدراسري بصعدل سرنوم  27.6لتسرجل  165.8مليون جنيه خالل الكبع األول من عام  ،2022/2021وهو ما صثل  %96.6من
اإل كادات الصوحدة للشركة خالل نفس الفتكة من العام السراب  .بينصا ارتفعت إ كادات اإلسركان الطالبي بصعدل سرنوم  %15.3لتسرجل  1.6مليون جنيه خالل
نفس الفتكة ةنتيج لتخفيف تدابيك التباعد االجتصاعي خالل هذه الفتكة .وفيصا تعل بإ كادات الكسررروم التعليصي األخكف ،فقد ارتفعت بصعدل سرررنوم %23.9
لتسجل  4.3ميلون جنيه خالل الكبع األول من عام .2022/2021
وأشار الكشيدم إلى أن هذا األداء القوم ؤةد على سالم الكفاءة التشليلي التي تنفكد بها الشكة وقدرتها الفادق على التكيف مع مختلف الظكوف التشليلي
وذلك في أعقاب جادً انتشار فيكوس "ةوفيد –  ."19ورغم تنصي القيد الطالبي بأحد الكليات الجد دة التي أطلقتها الشكة مؤخكا إال أن الشكة نجًت في
تكشيد الصركوفات خالل فتكة الكبع األول ،حيث تجاوز معدل نصو اإل كادات الز ادة الصجصع للصركوفات التشليلي والصركوفات اإلدار والعصومي بصقدار
 20.4نقط مئو خالل الكبع األول من العام الجارم.
وأضاف الكشيدم أن النصو الصلًوظ لإل كادات انعكس مكدوده اإل جابي على مستو ات الكبًي بالشكة  ،حيث ارتفعت األرباح التشليلي قبل الفوادد
والضكادب واإلهالك واالستهالك بصعدل سنوم  %36.5خالل نفس الفتكة ،مرًوبا بارتفاف هامش األرباح التشليلي قبل الفوادد والضكادب واإلهالك
واالستهالك ليبلغ  %61.3مقابل  %57.2العام الصاضي .وقبل احتساب البنود غيك الصتككرة خالل الكبع األول من عام  ،2022/2021ارتفعت األرباح
التشليلي الصعدل قبل الفوادد والضكادب واإلهالك واالستهالك بواقع  %48.6خالل نفس الفتكة .وفي ضوء ذلك األداء القوم ،أةد الكشيدم أن الشكة تًكص
على تكثيف استثصاراتها من أجل تقد م خدمات تعليصي عالي الجودة للطالب ،مع التكةيز على تخريص النفقات الكأسصالي في إنشاء الصستشفى الجامعي
وعيادات خارجي بكلي العالج الطبيعي التي تم افتتاحها مؤخكا بجامع النهض بني سو ف ،والتي تشهد حاليا العام الثاني منذ بدء تشليلها.
وختاما ،أشاد الكشيدم بنجاح الشكة في تطو ك نصوذج أعصالها ومنرتها الصتطورة خالل الكبع األول من عام  2022/2021وهو ما سيساهم في تصهيد
الطك لتًقي مز د من النصو على مدار العام الجارم ،باإلضاف إلى مواصل التكةيز على تعز ز ةفاءة التكاليف ،معكبا عن ثقته بأن هذا النصو سيثصك عن
تًقي عاددات قياسي على صعيد مستو ات الكبًي  .وشدد الكشيدم على التزام الشكة بتنصي أرباحها بصا عود بالنفع على الطالب وجصيع األطكاف ذات
العالق في الصجتصع ،عالوة على سعي الشكة إلى تكثيف جهودها السد دة نًو تزو د عصالدها بصختلف الخدمات التعليصي فادق الجودة بأسعار معقول فضال
عن باق متنوع من بكامج الدعم سواء في مًافظ بني سو ف وغيكها من الصناط التي نعصل بها.
لالطالف على تقك ك النترادج الصرالير برالكرامرل والقوادم الصرالير للشرررركةر عن الفتكة الصرالير الصنتهير في  30نوفصبك  ،2021كجى ز رارة الصوقع اإللكتكوني:
.www.taaleem.me
—نها البيان—
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عن شركة تعليم لخدمات اإلدارة
تأسست شركة تعليم لخدمات اإلدارة عام  ،2015وهي شركة رائد في تقديم خدمات التعليم الجامعي بالسوق المصرية كما أنها الشركة الوحيدة التي تقدم
خدمات التعليم المتكاملة بقطاع التعليم .وتدير الشركة منصة تعتمد نموذ ًجا قائ ًما على التطوير المستدام على أصعدة مختلفة ،وتتيح تلك المنصة للشركة
جمع أدوات متنوعة ،واستغالل اقتصاديات الحجم ،وتحقيق التكامل بين الكيانات التابعة ،بما ينعكس على جودة وكفاءة التعليم الذي تقدمه المؤسسات
األكاديمية في الشركة حتى يكتسب الطالب المهارات الالزمة لتحقيق أهدافهم المستقبلية في حياتهم العملية .وقد نجح نموذج الشركة في إظهار قدرته
على خلق قيمة مستدامة بعد النجاح الذي حققته جامعة النهضة بني سويف باعتباره باكورة مشروعات الشركة .كما تنفرد الجامعة بتقديم خدماتها بأبرز
المواقع االستراتيجية في مصر التي ال تحظى بالتغطية المناسبة لخدمات التعليم الجامعي رغم ما تتميز به من كثافة سكانية عالية ،وتقوم الشركة بتوفير
خدمات تعليمية عالية الجودة قائم على تنمية المهارات بأسعار تنافسية .وتقوم الشركة حاليًا باألعمال اإلنشائية لجامعة «باديا» بمنطقة غرب القاهرة،
وذلك بالتعاون مع المطور العقاري شركة بالم هيلز وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمصر .وتعكف الشركة على استكشاف
الفرص االستثمارية الجديدة التي تساهم في تحقيق النمو المستدام سواء عبر عمليات الدمج أو االستحواذ أو إطالق مشروعات جديدة لتضيف المزيد من
اإلنجازات إلى سجلها الحافل بالنجاحات.
للصز د من الصعلومات كجى ز ارة الصوقع اإللكتكونيwww.taaleem.me :
ج

لالستعالم والتواصل:
أحمد زايد
رئيس قطاع عالقات المستثمرين
بك د إلكتكونيIR@taaleem.me :

الصوقع اإللكتكونيhttps://www.taaleem.me :

التوقعات الصستقبلي
ًتوم هذا البيان على توقعات مستقبلي  ،والتوقع الصستقبلي هو أم توقع ال ترل بوقادع او احداث تار خي  ،و صكن التعكف عليه عن طك استخدام مثل العبارات والكلصات االتي "وفقا
للتقد كات"" ،تهدف"" ،مكتقب"" ،تقدر"" ،تتًصل"" ،تعتقد"" ،قد"" ،التقد كات"" ،تفتكض"" ،توق عات"" ،تعتزم"" ،تكف"" ،تخطط"" ،مصكن"" ،متوقع"" ،مشكوعات" " ،نبلي"" ،على
علم"" ،سوف" ،أو في ةل حال  ،ما نفيها أو تعبيكات أخكف مصاثل التي تهدف إ لى التعكف على التوقع باعتباره مستقبلي .هذا نطب  ،على وجه الخروص ،إلى التوقعات التي تتضصن
معلومات عن النتادج الصالي الصستقبلي أ و الخطط أو التوقعات بشأن األعصال التجار واإلدارة ،والنصو أو الكبًي والظكوف االقتراد والتنظيصي العام في الصستقبل وغيكها من الصسادل
التي تؤثك على الشكة .
التوقعات الصستقبلي تعكس وجهات النظك الًالي إلدارة الشكة ("االدارة") على أح داث مستقبلي  ،والتي تقوم على افتكاضات اإلدارة وتنطوم على مخاطك معكوف وغيك معكوف ومجهول ،
وغيكها من العوامل التي قد تؤثك على أن تكون نتادج الشكة الفعلي أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا جوهك ا عن أم نتادج في الصستقبل ،او عن أداء الشكة أو انجازاتها الواردة في هذه
التوقعات الصستقبلي صكاح أو ضصنا .قد تسبب تًق أو عدم تًق هذا االفتكاض في اختالف الًال الصالي الفعلي للشكة او نتادج عص لياتها اختالفا جوهك ا عن هذه التوقعات الصستقبلي  ،أو
عدم تواف التوقعات سواء ةانت صك ً أو ضصني .
تخضع أعصال الشكة لعدد من الصخاطك والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التوقع الصستقبلي أو التقد ك أو التنبؤ اختالفا جوهك ا عن األمك الواقع .الصعلومات واآلراء الواردة في هذا العكض
التقد صي عتد بها فقط ةصا في تار خ إصدارها  ،لكنها قد تخضع للتلييك دون إشعار مسب  .وال تتعهد الشكة بأم التزام فيصا خص مكاجع أو تًد ث أو تأةيد أو االعالن عن أم تعد الت على
أم من الترك ًات التطلعي لتعكس األحداث التي تتم أو الظكوف التي تنشأ فيصا تعل بصضصون هذا البيان.

بيانإخباري – تقرير النتائج المالية

2

