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القاهرة في  15أبريل 2021
أعلنت اليوم شركة تعليم لخدمات اإلدارة (ةود البورصر الصررك  ،)TALMوهي الشركة الكاددة في مجال خدمات التعليم الجامعي بالسرو الصررك ،
عن النتادج الصالي والتشرررييلي لةتكة النررررأل ا ول من عام  2021/2020الصنتهي في  28فبكا ك  ،2021حيث بليت اإل كادات  317.1مليون جنيه ،وهو
نصو سرنو بصعدل  .%17.1ةصا ارتةع صرافي الكب بصعدل سرنو  %17.5ليبلغ  129.6مليون جنيه خالل النررأل ا ول من عام  ،2021/2020مررووباا
بارتةاع هامش صررررافي الكب إلى  ،%40.9مقابل  %40.7خالل نةس الةتكة من العام السرررراب  .وخالل فتكة الثالث أشررررهك الصنتهي في  28فبكا ك 2021
(الكبع الثاني من عام  ،)2021/2020ارتةعت اإل كادات بنسررب سررنو  %33.2لتسررجل  182.3مليون جنيه .وبلغ صررافي الكب  71.5مليون جنيه خالل
الكبع الثاني من عام  ،2021/2020بز ادة سنو قدرها  ،%31.9مرووباا بوصول هامش صافي الكب إلى  %39.2خالل نةس الةتكة.
وفي هذا السيا  ،أعكب موصد الكشيد العضو الصنتدب لشكة تعليم لخدمات اإلدارة ،عن اعتزازه بإعالن أولى النتادج الصالي للشكة عقب تنةيذ عصلي
الطكح العام الناجو في البورص الصرك  ،مجدداا التزام الشكة بخدم الصجتصع الصرك عبك تقد م أفضل خدمات التعليم الجامعي فادق الجودة التي تكقى
إلى التوقعات وا هداف الصنشودة ،وتساهم في تزو د الطالب بالصهارات واإلمكانات الالزم لتسهيل التواقهم بسو العصل .وأضاف الكشيد أن «تعليم»
تضع على عاتقها مسئولي الثق الكبيكة التي توظى بها من قِبل عادالت آالف الطالب لتزو د أبنادهم بخدمات تعليصي تثصك عن تعز ز مسيكتهم الصهني
الصستقبلي  ،وهو ما عكس حكصها الدادم على االرتقاء بالتجكب ا ةاد صي للطالب بصختلأل الصؤسسات التعليصي التابع .
وتضم موةظ «تعليم» مؤسس ا جامعي قادص ؛ وهي جامع النهض بني سو أل ( ،)NUBباإلضاف إلى مؤسس جامعي قيد التأسيس بصنطق غكب القاهكة؛
وهي جامع «باد » الصخطط انطالقها خالل عام  .2022وتعكأل الشكة على إدارة وتشييل جامع النهض بني سو أل منذ عام  ،2015وهي أول وأةبك
جامع خاص في صعيد مرك ،وتنةكد بصوقع استكاتيجي بأفضل الصناط الصتصيزة بالكثاف السكاني في مرك.
وأشار الكشيد إلى الصكةز الصالي القو الذ استهلت به «تعليم» مسيكتها عقب إدراجها بالبورص الصرك  ،حيث نجوت في تنصي اإل كادات بصعدل
سنو  %17.1خالل النرأل ا ول من عام  ،2021/2020بةضل االرتةاع الصلووظ لعدد الطلب الصقيد ن بجامع النهض بني سو أل ،والذ بلغ 6,273
طالباا بنها النرأل ا ول من عام  ،2021/2020مقابل  5,577طالباا خالل نةس الةتكة من العام الساب  .و عكس هذا النصو نجاح الشكة في إطال ةلي
العالج الطبيعي بجامع النهض بني سو أل ،مصا ساهم في ارتةاع عدد ةليات الجامع إلى  8ةليات ،عالوة على ارتةاع معدالت الطلب على االلتوا بالجامع ،
وخاص بكلي الطلب التي انطلقت أنشطتها خالل العام الساب  ،عل اصا بأن ةلي الطب التابع لجامع النهض تصثل أول وأةبك ةلي طب خاص في صعيد مرك،
وتتصيز بالشكاة التعليصي الةك دة مع جامع فيينا للعلوم الطبي ( ،)MUVIالصرنة ضصن قادص أفضل  60جامع على مستوى العالم في مجال علوم "الطب
اإلةلينيكي".
بلغ معدل الطالب إلى أعضاء هيئ التدر س بجامع النهض بني سو أل  12.2مكة خالل النرأل ا ول من عام  ،2021/2020مقابل  10.8مكة خالل نةس
الةتكة من العام الساب  ،وهو أقل من الصتوسط الصشهود بالجامعات الخاص بالسو الصرك البالغ  18.6مكة ،وةذلك الصتوسط بصنطق صعيد مرك البالغ
 20.3مكة ،ا مك الذ ساهم في تعز ز قدرة الجامع على تقد م خدمات تعليصي فادق الجودة؛ تكةز على تزو د الطالب بالصهارات والكةاءات الالزم
لصجاالتهم التعليصي  ،خاص في ةليات العلوم الويو  .وتتطلع الشكة إلى تككار نصوذجها التعليصي الناج بجامع «باد » الصكتقب  ،وبصختلأل مشكوعاتها
الصستقبلي .
جد ك بالذةك ،أن مشكوع تأسيس جامع «باد » بصنطق غكب القاهكة ،جك تنةيذه من خالل اتةاقي مشكوع مشتكك مع شكة «بالم هيلز» للتطو ك
العقار  ،وهي من أبكز الشكةات الكاددة في قطاع التطو ك العقار بالسو الصرك  .ومن الصقكر أن ضم الصشكوع جامع مرك خاص  ،باإلضاف إلى
فكع حد الجامعات الدولي .
وأوض الكشيد أن الشكة أحكزت تقد اما ملوو ا
ظا على صعيد تنةيذ التوسعات الصستقبلي الصخطط  ،حيث تقدمت بطلب للورول على الصوافق الصبددي
إلجكاءات تكخيص جامع باد  ،وأعقبه البدء في إجكاءات تكخيص الجامع  ،والتي تصثل موافق الجهات التنظيصي الصبددي على الصشكوع .ومن جه أخكى،
قامت شكة «إ هاف  – »EHAF-الشك ك االستكاتيجي للشكة الذ تولى مسئولي أعصال الهندس واإلنشاءات – باالنتهاء من ترصيصات الصشكوع ،مع
الصضي قد اما في إتصام طكح الصناقرات الصقكرة تصهيداا لبدء ا عصال اإلنشادي للوكم الجامعي خالل ا شهك الصقبل  .وأةد الكشيد أن الشكة تصضي وف
الجدول الزمني الصخطط الستقبال أول دفع طالبي بجامع «باد » بولول سبتصبك .2022
وعلى صعيد جامع النهض بني سو أل ،لةت الكشيد إلى حرول الشكة على موافق الصجلس ا على للجامعات لتأسيس ةلي جد دة لآلداب ،وفي انتظار
حرولها على موافق الصجلس خالل انعقاده القادم على إنشاء ةلي هندس معصار بالجامع  .وبالتواز مع ذلك ،جك العصل حالياا على تطو ك مستشةى

بيان إخباري – تقرير النتائج المالية

1

شركة تعليم لخدمات اإلدارة
بيان إخباري – تقرير النتائج المالية لفترة النصف األول من عام 2021/2020

جامعي تابع لكلي الطلب بجامع النهض بني سو أل ،والذ سيثصك عن تعز ز جودة ونطا الخدمات الطبي الصقدم بناء منطق الرعيد ،مع تزو د الطالب
بصنر أةاد صي فك دة في مجال العلوم الطبي اإلةلينيكي  ،مصا سيساهم بدوره في ارتةاع معدالت الطلب على االلتوا بالجامع .
لالطالع على تقك ك النترادج الصرالير برالكرامرل والقوادم الصرالير للشرررركةر عن الةتكة الصرالير الصنتهير في  28فبكا ك  ،2021كجى ز رارة الصوقع اإللكتكوني:
.www.taaleem.me
—نها البيان—
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عن شركة تعليم لخدمات اإلدارة
شكة تعليم لخدمات اإلدارة هي شكة رادد في قطاع التعليم الجامعي بالسو الصرك  ،حيث تتولى إدارة وتشييل جامع النهض بني سو أل (،)NUB
التي تضم ساحتي حكم جامعي بصوافظ بني سو أل الواقع على مساف  100ةيلو متك جنوب القاهكة الكبكى .وتصثل جامع النهض أةبك الجامعات
الخاص في صعيد مرك ،حيث تتجاوز طاقتها االستيعابي  11ألأل طالب ،وتوظى بقيد  6,270طالب خالل العام الدراسي  .2021/2020وتنةكد الجامع
بتقد م خدماتها بأبكز الصواقع االستكاتيجي في مرك التي ال توظى بالتيطي الصناسب لخدمات التعليم الجامعي على الكغم من تصيزها بالكثاف السكاني .
وتضم جامع النهض باق متنوع من الصؤسسات ا ةاد صي فادق الجودة ،بصا في ذلك ةليات الريدل وطب ا سنان والهندس وعلوم الواسب اآللي
واإلعالم والتسو وإدارة ا عصال ،والطب ،والعالج الطبيعي .وتعد ةلي طب جامع النهض بني سو أل أةبك ةلي خاص للعلوم الطبي بالسو الصرك ،
وإحدى الكليات الطبي الخصس بالبالد التي تنةكد بالشكاة مع جامع فيينا للعلوم الطبي ( )MUVIأقدم الجامعات الطبي على الساح ا وروبي والوادزة
على أفضل الترنيةات الدولي الصكموق  .وتعتزم جامع النهض إطال ثالث ةليات جد دة خالل السنوات الثالث الصقبل  ،عقب حرولها على موافق
الجهات التنظيصي الصعني  ،والتي من الصتوقع أن تساهم في تنصي القيد الطالبي بالجامع بنسب  .%27واستشكافاا للصستقبل ،تتطلع شكة تعليم إلى تأسيس
وإطال جامع «باد » بصنطق غكب القاهكة ،عقب الورول على موافق الجهات التنظيصي الصعني  ،والتي من الصخطط أن تبلغ طاقتها االستيعابي نوو
 9,160طالب .للصز د من الصعلومات كجى ز ارة الصوقع اإللكتكونيwww.taaleem.me :

لالستعالم والتواصل:
بك د إلكتكوني|media@taaleem.me
تليةون20233658094 :

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 استخدام مثل العبارات والكلصات االتي "وفقا
للتقد كات"" ،تهدف"" ،مكتقب"" ،تقدر"" ،تتوصل"" ،تعتقد"" ،قد"" ،التقد كات"" ،تةتكض"" ،توق عات"" ،تعتزم"" ،تكى"" ،تخطط"" ،مصكن"" ،متوقع"" ،مشكوعات" " ،نبيي"" ،على
علم"" ،سوف" ،أو في ةل حال  ،ما نةيها أو تعبيكات أخكى 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 ا عصال التجار واإلدارة ،والنصو أو الكبوي والظكوف االقتراد والتنظيصي العام في الصستقبل وغيكها من الصسادل
التي تؤثك على الشكة .
التوقعات الصستقبلي تعكس وجهات النظك الوالي إلدارة الشكة ("االدارة") على أحداث مستقبلي  ،والتي تقوم على افتكاضات اإلدارة وتنطو على مخاطك معكوف وغيك معكوف ومجهول ،
وغيكها من العوامل التي قد تؤثك على أن تكون نتادج الشكة الةعلي أو أداءها أو إنجازاتها مختلةا اختالفا جوهك اا عن أ نتادج في الصستقبل ،او عن أداء الشكة أو انجازاتها الواردة في هذه
التوقعات الصستقبلي صكاح أو ضصنا .قد تسبب توق أو عدم توق هذا االفتكاض في اختالف الوال الصالي الةعلي للشكة او نتادج عصلياتها اختالفا جوهك ا عن هذه التوقعات الصستقبلي  ،أو
عدم تواف 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 ا مك الواقع .الصعلومات واآلراء الواردة في هذا العكض
التقد صي عتد بها فقط ةصا في تار خ إصدارها  ،لكنها قد تخضع للتيييك دون إشعار مسب  .وال تتعهد الشكة بأ التزام فيصا خص مكاجع أو تود ث أو تأةيد أو االعالن عن أ تعد الت على
أ من الترك وات التطلعي لتعكس ا حداث التي تتم أو الظكوف التي تنشأ فيصا تعل بصضصون هذا البيان.
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