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إ1 تق ي إالنتنج إالانلي إإ–إبين إخببن  إ

 

ن   ل    مادددددتترةدددددت نل دددددتليددددد   تسددددددددددددددعددددد  أ ددددددددددددددة  تعليم لخددددداإلدددددتع ن عن ن تعله  ه  إله  دددددت     أول 

2020/2021 

رررر    ي   الشر
رررر ر م      تنجح ف  ررررع  س ر رررري  الل  ول  سو  أشر ررررد د    2021/ 2020تنمي  اإليرادات ومعدالت الربحي  بشر ررررع ت الشر رررر  التلار ي نفذت   بفضر

الت 

ي اويف  بيلي ت ج مع   
 الن ض  بت 

 

 2021 يوليو 8القاهرة في 

 
بالسرو  الصررك  ،    الجامعيمجال خدمات التعليم   في  الكائدةالشركة   وهي  (،  TALM  ةود البورصر  الصررك  ) تعليم لخدمات اإلدارةأعلنت اليوم شركة   

مليون جنيه، وهو    584.6، حيث بللت اإل كادات  2021  ما و 31الصنت ي  في   2020/2021من عام    أول تسررع  أشرر ك عن النتائج الصالي  والتشررليلي  لرتكة  

، 2020/2021أول تسرررع  أشررر ك من عام  مليون جنيه خالل  228.4ليبلغ   %18.3بصعدل سرررنوم صرررافي الكب     . ةصا ارترع%32.8نصو سرررنوم بصعدل 

ما و   31وخالل فتكة الثالث  أشرر ك الصنت ي  في   .خالل نرس الرتكة من العام السرراب  %43.9، مقابل  %39.1  إلى  هامش صررافي الكب وصررول  مررربوب ا ب

مليون   98.8صرافي الكب   . وبلغ  مليون جنيه 267.4لتسرجل  %58.0سرنو   (، ارترعت اإل كادات بنسرب   2020/2021من عام    لثالكبع الثافتكة ) 2021

  خالل نرس الرتكة.   %36.9صافي الكب  إلى  وصول هامش وصاحب ذلك، %19.4، بز ادة سنو   قدرها 2020/2021من عام  لثخالل الكبع الثاجنيه 

أنه مع مشارف انت اء العام الدراسي الجارم،  صكن القول إن الشكة    ،لخدمات اإلدارة تعليم  لشكة   العضو الصنتدب  كشيدممبصد ال أوض ، وفي هذا السيا 

اء قوم خالل أول  تبظى بصكان  فك دة تؤهل ا بجدارة لتعظيم القيص  والصكدود اإل جابي للطالب ولجصيع األطكاف ذات العالق . فقد نجبت تعليم في تبقي  أد 

ا  إ كادات  لتش د  ،  قومبشكل  مسارها التراعدم  اإل كادات ومعدالت الكببي   ت  حيث واصل،  2020/2021تسع  أش ك من عام     ا بصعدل سنو   الشكة  نصو 

  ن أسعار الخدمات التعليصي  الصقدم  وارتراع معدالت قيد الطالب، مصا أثصك تبس  أتي ذلك في ضوء . و خالل نرس الرتكةمليون جنيه  584.6مسجل    32.8%

ا بز ادة االسترادة من حرص القيد الصقكرة لكل  %12، ونصو عدد الطالب الصقيد ن بنسب   %18كادات لكل طالب بنسب   عن ز ادة معدل اإل   بدوره ، مدعوم 

ا، والتي تتصيز بارتراع إ كادات ا.    باإلضاف  إلى مكدودةلي ،   الكليات الجد دة التي أطلقت ا الشكة  مؤخك 

، باإلضاف  إلى مؤسس  جامعي  قيد التأسيس بصنطق  غكب القاهكة؛  (NUB)جامعي  قائص ؛ وهي جامع  الن ض  بني سو ف    مؤسس     « تعليم»وتضم مبرظ   

، وهي أول وأةبك  2015. وتعكف الشكة  على إدارة وتشليل جامع  الن ض  بني سو ف منذ عام  2022خالل عام     االصخطط انطالق «اباد  »وهي جامع   

 .    في مرك  الكثاف  السكاني ب الصتصيزةبصوقع استكاتيجي بأفضل الصناط  نركد ك، وتجامع  خاص  في صعيد مر

، جامع  الن ض  بني سو فالتوسعات السد دة بالكليات التي نجبت الشكة  في تنريذها ببرضل  نصو اإل كادات من الصركوفات الدراسي ،    وقد ش دت الرتكة

. وبالتوازم مع ذلك،  2020/2021دل  الصساهص  في نصو اإل كادات خالل أول تسع  أش ك من عام  حيث تردرت ةليات الطب والعالج الطبيعي والري

،  2020/2021مليون جنيه خالل أول تسع  أش ك من عام    6.4لتسجل    %13.5طالب بصعدل سنوم  ال ارترعت إ كادات الصد ن  الجامعي  الصخرر  لسكن 

  0.2لتبلغ    خالل نرس الرتكة  %57.5آخك، تكاجعت إ كادات اشتكاةات حافالت نقل الطالب بنسب  سنو    على خلري  ز ادة رسوم سكن الطالب. من جانب  

عد خالل هذه الرتكة.  ( وتبول نسب  ةبيكة من الصباضكات الدراسي  إلى وسائل التعليم الكقصي  عن ب  19  – ، في ظل تداعيات انتشار فيكوس )ةوفيد  مليون جنيه

نتيج   ،  %51.4، بز ادة سنو   قدرها  2020/2021مليون جنيه خالل أول تسع  أش ك من عام    10.7لخدمات التعليصي  األخكى  وقد بللت إ كادات رسوم ا

 ز ادة رسوم قيد الطالب خالل نرس الرتكة. 

  الصعد ل    األرباح التشليلي فقد بللت أن النصو الصلبوظ لإل كادات انعكس مكدوده اإل جابي على مستو ات الكببي  بالشكة  خالل الرتكة،  إلى  الكشيدمأشار و

، مربوب ا  2020/2021مليون جنيه خالل أول تسع  أش ك من عام    383.9  واالست الك )قبل احتساب البنود غيك الصتككرة(  هالك واإل  ضكائب وال  الروائد قبل  

خالل نرس الرتكة من العام الساب . و أتي ذلك    %63مقابل    %66إلى   واالست الك  هالكواإل  ضكائبوال   الروائدقبل  عدل   األرباح التشليلي  الصبارتراع هامش  

عصليات  تنريذ  ثناء  على الكغم من ارتراع التكاليف التشليلي  والصركوفات العصومي  واإلدار  ، وهو ما  بكهن قدرة الشكة  على اإلدارة الكشيدة للتكاليف أ

مركوفات غيك  تسجيل ا  على الكغم من    مليون جنيه،  228.4ليبلغ    %18.3شكة  ارتراع صافي الكب  بصعدل سنوم  الكراءة التشليلي . وقد ش دت الباالرتقاء  

بقيص   ارتراع الدخل من الرائدة  ي ضوء  ف  ، حيث  أتي نصو صافي الكب متعلق  بعصلي  الطكح العام األولي بالبورص  الصرك  مليون جنيه    74.2بقيص   متككرة  

ا بأنه ، علمليون جنيه 7.9 مليون جنيه خالل أول تسع    285.9الصركوفات الصتعلق  بعصلي  القيد بالبورص  الصرك  ، سيبلغ صافي الكب   استبعاد في حال    ص 

 .  %48، بنصو سنوم ملبوظ نسبته 2020/2021أش ك من عام 

في تنريذ التوسعات الصخطط  بأنشطت ا التشليلي ،     ا استثصاراتالشكة   ش دت مواصل     2020/2021وأضاف الكشيدم أن فتكة أول تسع  أش ك من عام  

من العام  مليون جنيه مقارن  بنرس الرتكة    101.0أو ما  عادل    %180خالل نرس الرتكة، وهي ز ادة سنو   بصعدل    157.2 النرقات الكأسصالي   تبللحيث  

 ت  ةصا وج  جامع  الن ض  بني سو ف مع رسصل  قيصت ا.    أرض من النرقات الكأسصالي  الصذةورة لرال  شكاء    %70وقد قامت الشكة  بتخريص  الساب .  

  امع  الن ض  بني سو ف. وشكاء أحدث الصعدات لكلي  العالج الطبيعي ومكةز موارد التعلم بجالشكة  الصز د من االستثصارات نبو تطو ك ةلي  علوم الباسب  

ا نبو تطو ك وتبسين جودة خدمات ا التعليصي  الصقدم  فقد حرلت الشكة  خالل الرتكة على الصوافقات الالزم  إلطال    ، وفي مسار مواز، تصضي الشكة  قدم 

  إلنشاء مستشرى جامعي تابع لجامع  الن ض  بني  بكنامج الدراسات العليا في علوم طب األسنان بجامع  الن ض ، فيصا تتوقع البرول على الصوافقات الالزم
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صعد ل   التشليلي  الرباح تبلغ نسب  األمليون جنيه، س 157.2 البنلغإقيات ن النرقات الكأسصالي في حال  استبعاد  أنه ولرت الكشيدم   سو ف خالل األسابيع الصقبل . 

 .  2020/2021خالل أول تسع  أش ك من عام  %32إلى التبو ل النقدم   قبل الروائد والضكائب واإلهالك واالست الك 

  «بالم هيلز » بصنطق  غكب القاهكة، من خالل اتراقي  مشكوع مشتكك مع شكة     «ا»باد  جامع      ا الصكتقبمشكوع  شكة  تعليم تقوم بتنريذ   جد ك بالذةك، أن 

وقد  و ك العقارم بالسو  الصرك  . ومن الصقكر أن  ضم الصشكوع جامع  مرك   خاص . للتطو ك العقارم، وهي من أبكز الشكةات الكائدة في قطاع التط

ومن الصقكر أن  ترصيصات الصشكوع،  على الصشكوع من الصجلس األعلى للجامعات الخاص  واألهلي ، فيصا تم االنت اء من  الصوافق  الصبدئي    تلقت شكة  تعليم 

في أعصال التج يزات  الشكوع  الشكة     وقد قكرت  .2022، ليبدأ استقبال طلبات التسجيل والقيد ببلول سبتصبك  2021 وليو  تنطل  األعصال اإلنشائي  خالل  

 وع لبين البرول على الصوافق  الن ائي  من الصجلس األعلى للجامعات الخاص  واألهلي .  والبرك بالصشك 

بخطى ثابت  نبو تبقي  هدف ا     امضي، تؤةد بوضوح  « ا»باد اإلنجازات الصستصكة التي تبكزها شكة  تعليم على صعيد تأسيس جامع     أن واختتم الكشيدم  

التي  بأرقى الخدمات التعليصي  عالي  الجودة، والتي تلبي مختلف الطصوحات والتطلعات وتصن  الطالب الص ارات االستكاتيجي الصتصثل في تزو د أبناء وطننا  

التزام ا بصواصل  االستثصار في خل  تجكب  أةاد صي  تتصيز بأعلى مستو الص ني  الصستقبلي . ةصا تجدد اإلدارة  بذل  و ات الجودة،  تساهم في تعز ز مسيكت م 

بالصؤهالت والص ارات التي تثصك عن تطو ك قدرات م  صسئولي  الثق  الكبيكة التي تبظى ب ا من قِبل عائالت آالف الطالب لتزو د أبنائ م  لوفاء بقرارى ج دها ل 

 وإمكانات م.  

  :،  كجى ز رارة الصوقع اإللكتكوني 2021 مرا و  31القوائم الصرالير  للشرررركةر  عن الرتكة الصرالير  الصنت ير  في  ولالطالع على تقك ك النترائج الصرالير  برالكرامرل 

www.taaleem.me.    

 
 —ن ا   البيان—

  

http://www.taaleem.me/
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 عن شركة تعليم لخدمات اإلدارة 
(،  NUBتولى إدارة وتشليل جامع  الن ض  بني سو ف ) التعليم الجامعي بالسو  الصرك  ، حيث تشكة  تعليم لخدمات اإلدارة هي شكة  رائد في قطاع  

الواقع  على مساف    القاهكة الكبكى. وتصثل جامع  الن ض  أةبك الجامعات    100التي تضم ساحتي حكم جامعي بصبافظ  بني سو ف  ةيلو متك جنوب 

تالخاص  في صعيد مرك،   االستيعحيث  بقيد    11ابي   تجاوز طاقت ا  الدراسي    6,270ألف طالب، وتبظى  العام  . وتنركد 2020/2021طالب خالل 
على الكغم من تصيزها بالكثاف   لخدمات التعليم الجامعي  الصواقع االستكاتيجي  في مرك التي ال تبظى بالتلطي  الصناسب   أبكز  بتقد م خدمات ا ب  الجامع 

من الصؤسسات األةاد صي  فائق  الجودة، بصا في ذلك ةليات الريدل  وطب األسنان وال ندس  وعلوم الباسب    وتضم جامع  الن ض  باق  متنوع  السكاني .  

طبي  بالسو   للعلوم ال خاص   اآللي واإلعالم والتسو   وإدارة األعصال، والطب، والعالج الطبيعي. وتعد ةلي  طب جامع  الن ض  بني سو ف أةبك ةلي 

أقدم الجامعات الطبي  على الساح  األوروبي    (MUVI)لطبي  الخصس بالبالد التي تنركد بالشكاة  مع جامع  فيينا للعلوم الطبي   وإحدى الكليات االصرك  ،  
ل ا على  والبائزة على أفضل الترنيرات الدولي  الصكموق . وتعتزم جامع  الن ض  إطال  ثالث ةليات جد دة خالل السنوات الثالث الصقبل ، عقب حرو

. واستشكاف ا للصستقبل، تتطلع شكة  تعليم إلى  %27ي بالجامع  بنسب   موافق  الج ات التنظيصي  الصعني ، والتي من الصتوقع أن تساهم في تنصي  القيد الطالب

بصنطق  غكب القاهكة، عقب البرول على موافق  الج ات التنظيصي  الصعني ، والتي من الصخطط أن تبلغ طاقت ا االستيعابي    »باد  «تأسيس وإطال  جامع   

 www.taaleem.meاإللكتكوني: طالب. للصز د من الصعلومات  كجى ز ارة الصوقع  9,160نبو 

 
 

 
 
 

 
 
 

 التوقعات الصستقبلي  
استخدام مثل العبارات والكلصات االتي  "وفقا     بتوم هذا البيان على توقعات مستقبلي ، والتوقع الصستقبلي هو أم توقع ال  ترل بوقائع او احداث تار خي ، و صكن التعكف عليه عن طك   

عات"، "تعتزم"، "تكى"، "تخطط"، "مصكن"، "متوقع"، "مشكوعات"، " نبلي"، "على  للتقد كات"، "ت دف"، "مكتقب"، "تقدر"، "تتبصل"، "تعتقد"، "قد"، "التقد كات"، "ترتكض"، "توق

إلى التوقعات التي تتضصن  إخكى مصاثل  التي ت دف  أو تعبيكات  أو في ةل حال ، ما  نري ا  أعلم"، "سوف"،   التوقع باعتباره مستقبلي. هذا  نطب ، على وجه الخروص،  التعكف على  لى 

من الصسائل    و الخطط أو التوقعات بشأن األعصال التجار   واإلدارة، والنصو أو الكببي  والظكوف االقتراد   والتنظيصي  العام  في الصستقبل وغيكها أالي  الصستقبلي   معلومات عن النتائج الص

 التي تؤثك على الشكة .    

داث مستقبلي ، والتي تقوم على افتكاضات اإلدارة وتنطوم على مخاطك معكوف  وغيك معكوف  ومج ول ،  التوقعات الصستقبلي  تعكس وج ات النظك البالي  إلدارة الشكة  )"االدارة"( على أح

الواردة في هذه   ات ا ن تكون نتائج الشكة  الرعلي  أو أداءها أو إنجازات ا مختلرا اختالفا جوهك  ا عن أم نتائج في الصستقبل، او عن أداء الشكة  أو انجازأوغيكها من العوامل التي قد تؤثك على 

ليات ا اختالفا جوهك ا عن هذه التوقعات الصستقبلي ، أو  التوقعات الصستقبلي  صكاح  أو ضصنا. قد  تسبب تبق  أو عدم تبق  هذا االفتكاض في اختالف البال  الصالي  الرعلي  للشكة  او نتائج عص

 و ضصني .  أعدم تواف  التوقعات سواء ةانت صك ب  

الصعلومات واآلراء الواردة في هذا العكض  و التقد ك أو التنبؤ اختالفا جوهك  ا عن األمك الواقع. أ  لعدد من الصخاطك والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التوقع الصستقبلي تخضع أعصال الشكة

و تأةيد أو االعالن عن أم تعد الت على  أو تبد ث أة  بأم التزام فيصا  خص مكاجع  ، لكن ا قد تخضع للتلييك دون إشعار مسب . وال تتع د الشك إصدارها في تار خ ةصا التقد صي  عتد ب ا فقط 

 أم من الترك بات التطلعي  لتعكس األحداث التي تتم أو الظكوف التي تنشأ فيصا  تعل  بصضصون هذا البيان. 
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