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 2022مايو    31املنتهية في  تسعة أشهر  الفترة  عن    هانتائج أعمالتعليم لخدمات اإلدارة تعلن  

على الرغم من  الشركة تسجل أداًء مالًيا قوًيا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث حققت معدالت هوامش ربحية مرتفعة مع نمو في اإليرادات 

   2021/2022خالل العام الدراس ي  املقيدين دالجد  انخفاض أعداد الطالب

 

 2022يوليو  5في  القاهرة

البورصة املصرية   اليوم شركة تعليم لخدمات اإلدارة )كود  التعليم الجامعي بالسوق املصري، عن  TALMأعلنت  في مجال خدمات  الرائدة  (، وهي الشركة 

ون جنيه، وهو نمو سنوي ملي 597، حيث بلغت اإليرادات 2022 مايو 31املنتهية في  2021/2022 املالي عامالمن تسعة أشهر ال النتائج املالية والتشغيلية لفترة

خالل نفس الفترة من   % 39، مقابل  %46مليون جنيه مصحوًبا بارتفاع هامش صافي الربح إلى    277ليبلغ    %21كما ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي    .%2بمعدل  

 العام السابق.

  2021/2022من العام الدراس ي    والثاني  الفصل الدراس ي األول   إيرادات  من%100  نسبة  2021/2022عام  أشهر من    فترة التسعة  تشمل إيرادات الشركة فيو 

من   %100والتي شملت    2020/2021تسعة أشهر من عام  ال  فترةمقابل إيرادات    2020/2021  في بالعام الدراس ي يالص  الدراس ي   من الفصل  % 47لى  إ  باإلضافة

تحييد أثر الفرق ب.  2019/2020في بالعام الدراس ي  يالص   الدراس ي   من الفصل  %100باإلضافة إلى    2020/2021من العام الدراس ي  والثاني  الفصل الدراس ي األول  

نفس  بمقارنة    %3  2021/2022تسعة أشهر من عام  ال  فترة اإلرادات في    تكون نسبة النمو في،  2020/2021تسعة أشهر من عام  ال  فترةفي اإليرادات املسجلة في  

     الفترة من العام السابق.

تها ومرونتها من خالل نتائج أعمالها املالية  اءكف  أظهرت  الشركةأن    محمد الرشيدي العضو املنتدب لشركة تعليم لخدمات اإلدارة  عقبوفي هذا السياق،  

على تجاوز   ستثنائيةاال   الشركةقدرة  مما يعكس    مرتفعةحيث حققت الشركة خالل التسعة أشهر املاضية نموا في اإليرادات وهوامش ربح    لقويةاوالتشغيلية  

 .قوية السوق وتحقيق نتائج تحديات

هيكلة نظام الحد   وإعادة   ياإللكترون  نظام التنسيقاملجلس األعلى للجامعات الخاصة بإلغاء   قراراتعن تفاؤله بشأن    الرشيديأعرب    ،على الصعيد التشغيليو 

  بالتعليم الجامعي وبين   لتحاقلالئمة بين أعداد الطالب املؤهلة  املوا  يضمنمما س  2022  يونيو  8في اجتماعه الذي عقد في  األدنى للقبول بالجامعات الخاصة  

 الفنون الجميلة واملستشفى الجامعي بإطالق كلية الشركة فمن املخطط أن تقوم  ،وفي إطار خطة الشركة التوسعية. الخاصةات االستيعابية للجامع صالحص

وبذلك يصل عدد الكليات اإلجمالي إلى عشر   الهندسة املعمارية خالل العام الدراس ي التالي متبوعة بإطالق كلية  2022في سبتمبر  سويف بجامعة النهضة في بني 

 وهو ما يمثل املرحلة األولى من خطتنا التوسعية لـلجامعة.  بالجامعة،ت كليا

  التوسعية  ءات التصحيحية التي اتخذها املجلس األعلى للجامعات الخاصة باإلضافة الى كفاءة الشركة التشغيلية وخططهااإلجراأن    الرشيديوختاًما، أكد  

  الشركة   تكون "تعليم"  في أن   املتمثلةتنا  مما يقربنا الى تحقيق استراتيجي  بصورة أكبرها  الشركة نحو املزيد من النمو وتعزيز أداء  في دفع  ستساهم  الطموحة

 مصر. خدمات التعليم العالي في ة في الرائد

  :، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني2022 مايو 31القوائم املالية للشركة عن الفترة املالية املنتهية في و بالكامل  األعماللالطالع على تقرير نتائج 

www.taaleem.me.     
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 عن شركة تعليم لخدمات اإلدارة 

 
في تقديم خدمات التعليم الجامعي بالسوق املصري. وتدير الشركة منصة تعتمد نموذًجا    ةوهي شركة رائد  ، 2015تأسست شركة تعليم لخدمات اإلدارة عام  

و  الحجم،  اقتصاديات  واستغالل  متنوعة،  أدوات  جمع  للشركة  املنصة  تلك  وتتيح  مختلفة،  أصعدة  على  املستدام  التطوير  على  التكامل  قائًما  بين تحقيق 

لتحقيق أهدافهم التعليم الذي تقدمه املؤسسات األكاديمية في الشركة حتى يكتسب الطالب املهارات الالزمة الكيانات التابعة، بما ينعكس على جودة وكفاءة 

باعتبارها  بني سويف  بخلق قيمة مستدامة بعد النجاح الذي حققته جامعة النهضة    ىقدرته علفي إظهار  شركة  النموذج  نجح  في حياتهم العملية. وقد    يةستقبلامل

شركة  تقوم ال . و وتهدف الشركة لتقديم مستوي تعليمي فريد وتجربة طالبية مميزة من خالل جميع مؤسساتها في مختلف املناطق  لشركة مشروعات اباكورة  

باألعمال اإلنشائية ل القاهرةحالًيا  بالتعاون مع املطور العقاري  جامعة »باديا« بمنطقة غرب  بالم هيلز  ، وذلك  في قطاوهي  شركة  الرائدة  ع إحدى الشركات 

عمليات الدمج أو  سواء عبر  النمو املستدام االستثمارية الجديدة التي تساهم في تحقيق  فرص  الاستكشاف  تعكف شركة تعليم على  التطوير العقاري بمصر. و 

 نجازات إلى سجلها الحافل بالنجاحات. املزيد من اإل جديدة لتضيف  وعاتاالستحواذ أو إطالق مشر 

 

 www.taaleem.meللمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني: 

 
 لالستعالم والتواصل: 

 

 أحمد زايد 

 رئيس قطاع عالقات املستثمرين  

 

   IR@taaleem.me :إلكترونيبريد 
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