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تعليم لخدمات اإلدارة تعلن عن نتائجها المالية ل ر
فتة النصف األول من عام 2022/2021
الش تس ر أداء ماليا قويا مقارن بنفس ر
الفتة من العام الس ررابي يق ققع مع هو مشامب رة ي معةفع مع نمش يف اإليعاداو يعجع إل
ر
ر
زيادة ع د األيام ال راسي خالل الفتة.
القاهرة في  14أبريل 2022
أعلنت اليوم شركة عللي لدمات ادااة كةوا الووةةر الريرك  ،)TALMوهي الشركة الكادم يي اات دمات العللي الاتالي اتلوروا الريرك ،
عن النعتدج الرتلي والعشرررييلي لةعك النيررر ا و ان عتم  2022/2021الرنعهي يي  28يوكا ك  ،2022حيث اليت اد كااا  334.1اليون جنيه ،وهو
نرو سررنوب ارلم  .%5.4ةرت اةعةع ةررتيي الكاب ارلم سررنوب  %7.6ليولغ  139.5اليون جنيه دال الني ر ا و ان عتم  ،2022/2021ايرربوات
اتةعةتع هتاش ةتيي الكاب إلى  ،%41.8اقتال  %40.9دال نةس الةعك ان اللتم الوتاق.
وشهم الني ا و ان اللتم البتلي  2022/2021ز تا يعك اد كااا الروال حيث ع عوايل ةتال الةيل المةاسي ا و الدتص ااتال النهض اوني
سو ك ،)NUBاتدضتي إلى  10أ تم ان إجرتلي  111وم ام الةيل المةاسي الثتني ،اقتال يعك عوايل عشرل الةيل المةاسي ا و اتدضتي إلى
واين يقط ان إجرتلي  118وم ام الةيل المةاسي الثتني دال نةس الةعك ان اللتم الوتاق .جم ك اتلذةك أن الشكة عقوم اعبييل الكسوم المةاسي قول
اما ةل ييل اةاسي يي جتال النهض اوني سو ك ،) NUBو ع عوايل اد كااا اتععوتةهت دمات علليري عويكهت على اماة الةيل المةاسي.
واةعةلت إ كااا الكسوم المةاسي ارلم سنوب  %5.0لعوال  320.7اليون جنيه دال الني ا و ان عتم  ،2022/2021وهو ات رثل  %96ان
إجرتلي اد كااا العشييلي للشكة  .اينرت اندةضت إ كااا ادسكتن الطالاي ارلم سنوب  %5.1لعوال  3.2اليون جنيه دال الني ا و ان عتم
 .2022/2021وييرت عللق اإ كااا الكسوم العلليري ا دكى ،يقم اةعةلت ارلم سنوب  %24.1لعوال  10.1اليون جنيه دال نةس الةعك .
ويي هذا الويتا ،أوضح محمد الرشيدي العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات اإلدارة ،أن النعتدج القو العي حققعهت الشكة علكس ةةتء واكون نروذج
أعرتلهت وقمةعهت على عاتوز العبم ت االسعثنتدي العي واجهعهت على دلةي اععرتا نظتم االاعبتنت الرلم للركحل الثتنو دال اللتم المةاسي .2021/2020
وقم أثرك ا ااء الرريز للشكة عن عوايل إ كااا اقير  334.1اليون جنيه دال الني ا و ان عتم  ،2022/2021وهو نرو سنوب ارلم ،%5.4
وذلك اةضل ز تا يعك اد كااا الروال اقتةن انةس الةعك ان اللتم الوتاق .وةغ االندةتض الطةي يي عما الطالب الروالين يي جتال النهض اوني
سو ك )NUBارلم  ،%2.2إال أن الشكة عركنت ان البةتظ على هوااش الكابي ان دال عكشيم الريكويت وهو ات أاى إلى اندةتض الريكويت
اللرواي وادااة ارلم سنوب  %24.0دال الني ا و ان عتم  .2022/2021واةضل هذه الاهوا عبونت اؤشكا الكابي للشكة حيث اةعةلت
ا ةاتح قول دي الةوادم والضكادب وادهالك واالسعهالك ارلم سنوب  ،%15.3ايبوات اتةعةتع هتاش ا ةاتح قول دي الةوادم والضكادب وادهالك
واالسعهالك ليولغ  %61.4وهو ات رثل نروا ارقماة  5نقتط ائو .
وأضتف الكشيمب أن الشكة نابت أ ضت يي عبقيق اللم م ان ادناتزا على اليليم العشييلي ،وان اينهت البيو على اكسوم ةدتسي لعمشين ةليعين
جم معين يي جتال النهض اوني سو ك ،)NUBوهرت ةلي الةنون الاريل وةلي الهنمس الرلرتة  .واذلك يوب عما الكليت يي جتال النهض اوني
سو ك 10 )NUBةليت  ،علرت اأن الشكة عولى إلى عطو ك وعنو ع الكليت والعدييت يي الاتال لعلوي احعيتجت شك ب أةوك ان الطالب .وعرثل
هذه الدطو الركحل ا ولى ان دطط العوسع يي جتال النهض اوني سو ك ،)NUBوان الرقكة أن عومأ الكليعين الام معين يي اسعقوت الطالب اما ان
اللتم المةاسي الام م الذب ومأ يي سوعروك  .2022وأةم الكشيمب أن الشكة عوذ جهواا حثيث دطالا أو اوعشةى علليري يي جتال النهض اوني سو
ك )NUBيضال عن اسعقطتب ااروع ةويك ان أيضل الكةتءا والدوكا الطوي  ،وعولى للعلتون اع إحمى أةوك الرؤسوت يي قطتع الكعت اليبي
دااة الروعشةى.
ودعتات ،أةم الكشريمب على ثقعه يي أااء الشركة وقمةعهت على عبقيق از م ان النرو دال الةعك الرعوقي ان اللتم المةاسري البتلي .وةغ اليرلوات العي
عواجه الوروا اوروب ا وضرتع اللتلري واندةتض قير الانيه ،شرمدا الكشريمب على العزام الشركة اعقم عاكا يك م للطالب عكوروه الرهتةا والرلتةف
العي عؤهله إلى الرنتيور يي ادعل قطتعت االقعيرتا الريركب وعلزز يكص عةوقه الرهني .وأضرتف الكشريمب أن الشركة علك على عبقيق أهمايهت ارت
ورررته يي علظي القير للطالب ولاريع ا طكاف ذا اللالق  .وععطلع الشررركة إلى عبقيق از م ان ادناتزا دال الةعك الرقول  ،واسرررعكرت اوررريكعهت
الرشكي يي عقم دمات علليري يتدق الاوا لوكتن ايك يي اليليم والقتهك وشعى أنبتء الوالا.
لالطالع على عقك ك النعرتدج الررتلير ارتلكرتارل والقواد الررتلير للشرررركةر عن الةعك الررتلير الرنعهير يي  28يوكا ك  ،2022كجى ز رتة الروقع ادلكعكوني:
.www.taaleem.me
—نهت الويتن—
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عن شركة تعليم لخدمات اإلدارة
تأسست شركة تعليم لخدمات اإلدارة عام  ،2015وهي شركة رائدة في تقديم خدمات التعليم الجامعي بالسوق المصري .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 ببني
سويف باعتبارها باكورة مشروعات الشركة وتهدف الشركة لتقديم مستوي تعليمي فريد وتجربة طالبية مميزة من خالل جميع مؤسساتها في مختلف
المناطق .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 شركة تعليم 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.
للرز م ان الرللوات كجى ز تة الروقع ادلكعكونيwww.taaleem.me :

لالستعالم والتواصل:
أحمد زايد
رئيس قطاع عالقات المستثمرين
اك م إلكعكونيIR@taaleem.me :

الروقع ادلكعكونيhttps://www.taaleem.me :

العوقلت الروعقولي
بعوب هذا الويتن على عوقلت اوعقولي  ،والعوقع الروعقولي هو أب عوقع ال عيل اوقتدع او احماث عتة دي  ،و ركن العلكف عليه عن طك ق اسعدمام اثل اللوتةا والكلرت االعي "ويقت
للعقم كا "" ،عهمف"" ،اكعقب"" ،عقمة"" ،ععبرل"" ،علعقم"" ،قم"" ،العقم كا "" ،عةعكض"" ،عوق لت "" ،علعزم"" ،عكى"" ،عدطط"" ،اركن"" ،اعوقع"" ،اشكوعت " " ،نويي"" ،على
عل "" ،سوف" ،أو يي ةل حتل  ،ات نةيهت أو علويكا أدكى ارتثل العي عهمف إ لى العلكف على العوقع اتععوتةه اوعقولي .هذا نطوق ،على وجه الديوص ،إلى العوقلت العي ععضرن
اللوات عن النعتدج الرتلي الروعقولي أ و الدطط أو العوقلت اشأن ا عرت العاتة وادااة  ،والنرو أو الكابي والظكوف االقعيتا والعنظيري اللتا يي الروعقول وغيكهت ان الروتدل
العي عؤثك على الشكة .
العوقلت الروعقولي علكس وجهت النظك البتلي دااة الشكة ك"االااة ") على أح ماث اوعقولي  ،والعي عقوم على ايعكاضت ادااة وعنطوب على ادتطك الكوي وغيك الكوي وااهول ،
وغيكهت ان اللواال العي قم عؤثك على أن عكون نعتدج الشكة الةللي أو أااءهت أو إناتزاعهت ادعلةت ادعاليت جوهك ت عن أب نعتدج يي الروعقول ،او عن أااء الشكة أو اناتزاعهت الواةا يي هذه
العوقلت الروعقولي ةكاح أو ضرنت .قم عووب عبقق أو عمم عبقق هذا االيعكاض يي ادعالف البتل الرتلي الةللي للشكة او نعتدج عر ليتعهت ادعاليت جوهك ت عن هذه العوقلت الروعقولي  ،أو
عمم عوايق العوقلت سواء ةتنت ةك ب أو ضرني .
عدضع أعرت الشكة للما ان الردتطك والشكوك العي قم ععووب يي ادعالف العوقع الروعقولي أو العقم ك أو العنوؤ ادعاليت جوهك ت عن ا اك الواقع .الرللوات واآلةاء الواةا يي هذا اللكض
العقم ري لعم اهت يقط ةرت يي عتة خ إةماةهت ،لكنهت قم عدضع للعيييك اون إشلتة اووق .وال ععلهم الشكة اأب العزام ييرت دص اكاجل أو عبم ث أو عأةيم أو االعالن عن أب علم ال على
أب ان العيك بت العطللي لعلكس ا حماث العي عع أو الظكوف العي عنشأ ييرت عللق ارضرون هذا الويتن.
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