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تعليم لخدمات اإلدارة تعلن عن نتائجها المالية لعام 2021/2020
ر
بن سويف
الشكة تنجح يف تنمية اإليرادات ومعدالت الربحية بشكل قوي خالل عام  2021/2020بفضل استمرار األداء الجيد لجامعة النهضة ي

القاهرة في  31أكتوبر 2021
أعلنت اليوم شركة تعليم لخدمات اإلدارة (ةود البورصر الصررك  ،)TALMوهي الشركة الكاددة في مجال خدمات التعليم الجامعي بالسرو الصررك ،
 ،2021حيث بليت اإل كادات  602.1مليون جنيه ،وهو نصو سرررنو
عن النتادج الصالي والتشرررييلي للعام الصالي  2021/2020الصنتهي في  31أغسر ر
بصعدل  .%33.7ةصا ارتفع صرافي الكب بصعدل سرنو  %28.7ليبلغ  185.3مليون جنيه خالل عام  ،2021/2020مررووباا بوصرول هامش صرافي الكب
إلى  ،%30.8مقابل  %32.0خالل العام السابق.
و كجع ذلك النصو الصلووظ لإل كادات إلى ز ادة متوسط الصركوفات الدراسي لل الب بنسب  %20.5وارتفاع عدد ال الب الجدد بجامع النهض بني سو ف
( )NUBبنسب  ،%12.5وهو ما عك قدرة الشكة على االستفادة من الصوافقات التي حرلت عليها لز ادة ال الب باإلضاف إلى الكليات التي تم إطالقها
مؤخكا بصركوفات أعلى .ورغم الز ادات الصذةورة في الصركوفات الدراسي إال أنها ال تزال تنافسي بجامع النهض بني سو ف مقارن بالجامعات األخكى،
ا
وهو ما ؤةد على أن تعليم تضع على رأس أولو اتها تقد م خدمات تعليصي عالي الجودة للجصيع وبأسعار معقول  .وتجدر اإلشارة إلى أن ذلك النصو القو
لإل كادات قد انعك مكدوده اإل جابي على مستو ات الكبوي بالشكة  ،فقد بليت األرباح التشييلي الصعدّل قبل الفوادد والضكادب واإلهالك واالستهالك (قبل
احتساب البنود غيك الصتككرة) بصعدل نصو سنو  %42.3ليرل إلى  340.8مليون جنيه خالل عام  2021/2020مقابل  239.5مليون جنيه خالل العام
السابق .و أتي ذلك على الكغم من ارتفاع التكاليف التشييلي والصركوفات العصومي واإلدار  ،وهو ما بكهن قدرة الشكة على تنصي اإل كادات وبالتالي
توقيق معدالت ربوي قو  .بعد تجنيب الصركوفات غيك الصتككرة ،شهدت الشكة ارتفاع صافي الكب بصعدل سنو  %68.7ليبلغ  243.0مليون جنيه،
مرووباا بوصول هامش صافي الكب إلى .%40.4
وفي هذا السيا  ،أوضح محمد الرشيدي العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات اإلدارة ،أنه مع انتهاء العام الدراسي ،صكن القول إن الشكة تصكنت من توقيق
العد د من اإلنجازات والعالمات الفارق في مسيكتها على مدار العام .ففي شهك أبك ل من عام  ،2021قامت الشكة بإتصام عصلي ال كح األولي في البورص
ةبيكا وجذب مجصوع واسع ومتنوع من الصستثصك ن .وأضاف أن اإلقبال على ال كح
الصرك  ،حيث تصت تي ي االةتتاب  29مكة بعد أن القى اهتصا اما ا
ا
العام للشكة عك الثق الكبيكة من جانب الصستثصك ن في نصوذج األعصال القادم على منر أةاد صي فك دة فضال عن الخدمات الصصيزة التي تقدمها الشكة ،
باإلضاف إلى تعز ز قدرة الشكة على جذب رؤوس األموال ،وتوسيع قاعدة الصساهصين ،وعالوة على توسين قدرتنا على ت و ك أطك الووةص بصا تصاشى
مع أفضل الصصارسات العالصي .
وأشار الكشيد إلى أن الصؤشكات الصالي والتشييلي التي حققتها الشكة على مدار العام تجاوزت جصيع التوقعات ،وذلك بعد أن نجوت الشكة في توقيق
نتادج قياسي خالل عام  ،2021/2020حيث قفزت اإل كادات بصعدل سنو  %33.7لتسجل  602.1مليون جنيه ،وذلك على خلفي النصو القو لكسوم قيد
ال الب بجامع النهض بني سو ف ،والز ادات الصدروس بعنا في مركوفات التعليم ،باإلضاف إلى افتتاح ةلي العالج ال بيعي في جامع النهض بني
سو ف .وبعد استبعاد مرار ف ال كح غيك الصتككرة ،ارتفعت األرباح التشييلي قبل الفوادد والضكادب واإلهالك واالستهالك بصعدل سنو  %42.3لتسجل
 340.8مليون جنيه مع تسجيل هامش األرباح التشييلي بنسب  %56.6خالل عام  ،2021/20بينصا ارتفع صافي الكب بنسب  %68.7ليرل إلى 243.0
مليون جنيه ووصول هامش الكب إلى .%40.4
وأضاف الكشيد أن الشكة أحكزت تقد اما ملوو ا
في جامع النهض بني سو ف ،حيث بدأت األعصال اإلنشادي في الوكم
ظا فيصا تعلق بالتوسعات الصخ
الجامعي الثاني وسيبدأ قك باا في الصباني الجد دة لكليتي اآلداب والهندس الصعصار  ،ةصا حرلنا على الصوافقات الالزم لز ادة عدد ال الب في ةليات العالج
ال بيعي وعلوم الواسب والهندس  .وتؤةد الشكة على التزامها بتزو د ال الب بأفضل الخبكات سواء األةاد صي أو غيك األةاد صي  ،حيث قامت بتوقيع اتفاقي
شكاة أةاد صي جد دة مع جامع شصال ةنتاةي ( )NKUوالتي ستتي ل الب الجامع الصؤهلين باالنتقال إلى جامع شصال ةنتاةي في السنوات الثالث أو
الكابع من الدراس والورول على شهادات مشتكة من ةال الصؤسستين .وتتضصن االتفاقي خالل الصكحل الوالي طالب ةلي إدارة األعصال بجامع النهض
بني سو ف ،مع إمكاني ضم ةليتي الهندس وعلوم الواسب خالل الفتكة الصقبل  .وفي الوقت ذاته ،انتهت الشكة من أعصال الترصيم الخاص بالصؤسس الجد دة،
جامع باد ا ،ةصا قصنا بتقد م ملف تكخيص شامل .وقامت تعليم أ ضاا بضخ اول دفع من رأس مال الشكة الصؤسس لجامع باد ا ،والتي أبكمت اتفاقي لشكاء
ق ع أرض مع شكة بالم هيلز ،شك ك في جامع باد ا.
وعبك الكشيد عن ثقته في مستقبل الشكة وقدرتها على االستفادة من نصوذج أعصالها ومنرتها الصت ورة لخدم الصجتصع وذلك عبك تقد م خدمات تعليصي
عالي الجودة قادص على ت و ك الصهارات وهو ما سيعود بالصنفع الصستدام على ال الب .وتأةيداا على إ صاننا بقدرة تعليم على تكسيخ مكانتها الكاددة لترب
أفضل مجصوع خدمات تعليصي في مرك ،والقيص الكبيكة الكامن في أسهم الشكة خالل الوقت الوالي ،وافق مجل اإلدارة على بكنامج إعادة شكاء أسهم
الشكة  .سوف تقوم الشكة بإعادة شكاء األسهم خالل فتكات متتابع في الفتكة الصقبل من خالل السو الصفتوح ،على أن خضع هذا لظكوف السو
والظكوف التشييلي للشكة  ،والسيول النقد الصتاح  ،والصت لبات الصالي لألغكاض الصختلف األخكى ،واللواد التنظيصي  ،وغيكها من العوامل ذات العالق .
واختتم الكشيد بأن الشكة سوف تسعى دو اما إلى استكشاف فكص جد دة لالستثصار في شتى أنواء مرك ،وبوث مقتكحات لتوسيع قاعدة أصول الشكة
بصا وقق أهداف الكبوي والتنصي الصستدام .
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لالطالع على تقك ك النترادج الصرالير بالكرامل والقوادم الصالي للشرررركة عن الفتكة الصالي الصنتهي في  31أغسرررر
.www.taaleem.me

 ،2021كجى ز ارة الصوقع اإللكتكوني:

—نها البيان—

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 :

لالستعالم والتواصل:

أحمد زايد
رئيس قطاع عالقات المستثمرين

بك د إلكتكونيIR@taaleem.me :

الصوقع اإللكتكونيhttps://www.taaleem.me :

التوقعات الصستقبلي
وتو هذا البيان على توقعات مستقبلي  ،والتوقع الصستقبلي هو أ توقع ال ترل بوقادع او احداث تار خي  ،و صكن التعكف عليه عن طك ق استخدام مثل العبارات والكلصات االتي "وفقا
للتقد كات"" ،تهدف"" ،مكتقب"" ،تقدر"" ،تتوصل"" ،تعتقد"" ،قد"" ،التقد كات"" ،تفتكض"" ،توق عات"" ،تعتزم"" ،تكى"" ،تخ ط"" ،مصكن"" ،متوقع"" ،مشكوعات" " ،نبيي"" ،على
علم"" ،سوف" ،أو في ةل حال  ،ما نفيها أو تعبيكات أخكى مصاثل التي تهدف إ لى التعكف على التوقع باعتباره مستقبلي .هذا ن بق ،على وجه الخروص ،إلى التوقعات التي تتضصن
معلومات عن النتادج الصالي الصستقبلي أ و الخ ط أو التوقعات بشأن األعصال التجار واإلدارة ،والنصو أو الكبوي والظكوف االقتراد والتنظيصي العام في الصستقبل وغيكها من الصسادل
التي تؤثك على الشكة .
التوقعات الصستقبلي تعك وجهات النظك الوالي إلدارة الشكة ("االدارة") على أح داث مستقبلي  ،والتي تقوم على افتكاضات اإلدارة وتن و 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 اا عن أ نتادج في الصستقبل ،او عن أداء الشكة أو انجازاتها الواردة في هذه
التوقعات الصستقبلي صكاح أو ضصنا .قد تسبب توقق أو عدم توقق هذا االفتكاض في اختالف الوال الصالي الفعلي للشكة او نتادج عص لياتها اختالفا جوهك ا عن هذه التوقعات الصستقبلي  ،أو
عدم توافق التوقعات سواء ةانت صك و أو ضصني .
تخضع أعصال الشكة لعدد من الصخاطك والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التوقع الصستقبلي أو التقد ك أو التنبؤ اختالفا جوهك اا عن األمك الواقع .الصعلومات واآلراء الواردة في هذا العكض
التقد صي عتد بها فقط ةصا في تار خ إصدارها  ،لكنها قد تخضع للتيييك دون إشعار مسبق .وال تتعهد الشكة بأ التزام فيصا خص مكاجع أو تود ث أو تأةيد أو االعالن عن أ تعد الت على
أ من الترك وات الت لعي لتعك األحداث التي تتم أو الظكوف التي تنشأ فيصا تعلق بصضصون هذا البيان.
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