تعليم لخدمات اإلدارة تعلن نتائج أعمالها عن فترة التسعة أشهراملنتهية في  31مايو 2022
ماليا ً
أداء ً
الشركة تسجل ً
قويا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث حققت معدالت هوامش ربحية مرتفعة مع نمو في اإليرادات على الرغم من
انخفاض أعداد الطالب الجدد املقيدين خالل العام الدراس ي 2022/2021
القاهرة في  5يوليو 2022
أعلنت اليوم شركة تعليم لخدمات اإلدارة (كود البورصة املصرية  ،)TALMوهي الشركة الرائدة في مجال خدمات التعليم الجامعي بالسوق املصري ،عن
النتائج املالية والتشغيلية لفترة التسعة أشهر من العام املالي  2022/2021املنتهية في  31مايو  ،2022حيث بلغت اإليرادات  597مليون جنيه ،وهو نمو سنوي
ً
مصحوبا بارتفاع هامش صافي الربح إلى  ،%46مقابل  %39خالل نفس الفترة من
بمعدل  .%2كما ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي  %21ليبلغ  277مليون جنيه
العام السابق.
وتشمل إيرادات الشركة في فترة التسعة أشهر من عام  2022/2021نسبة %100من إيرادات الفصل الدراس ي األول والثاني من العام الدراس ي 2022/2021
باإلضافة إلى  %47من الفصل الدراس ي الصيفي بالعام الدراس ي  2021/2020مقابل إيرادات فترة التسعة أشهر من عام  2021/2020والتي شملت  %100من
الفصل الدراس ي األول والثاني من العام الدراس ي  2021/2020باإلضافة إلى  %100من الفصل الدراس ي الصيفي بالعام الدراس ي  .2020/2019بتحييد أثر الفرق
في اإليرادات املسجلة في فترة التسعة أشهر من عام  ،2021/2020تكون نسبة النمو في اإلرادات في فترة التسعة أشهر من عام  %3 2022/2021مقارنة بنفس
الفترة من العام السابق.
وفي هذا السياق ،عقب محمد الرشيدي العضو املنتدب لشركة تعليم لخدمات اإلدارة أن الشركة أظهرت كفاءتها ومرونتها من خالل نتائج أعمالها املالية
والتشغيلية القوية حيث حققت الشركة خالل التسعة أشهر املاضية نموا في اإليرادات وهوامش ربح مرتفعة مما يعكس قدرة الشركة االستثنائية على تجاوز
تحديات السوق وتحقيق نتائج قوية.
وعلى الصعيد التشغيلي ،أعرب الرشيدي عن تفاؤله بشأن قرارات املجلس األعلى للجامعات الخاصة بإلغاء نظام التنسيق اإللكتروني وإعادة هيكلة نظام الحد
األدنى للقبول بالجامعات الخاصة في اجتماعه الذي عقد في  8يونيو  2022مما سيضمن املوائمة بين أعداد الطالب املؤهلة لاللتحاق بالتعليم الجامعي وبين
الحصص االستيعابية للجامعات الخاصة .وفي إطار خطة الشركة التوسعية ،فمن املخطط أن تقوم الشركة بإطالق كلية الفنون الجميلة واملستشفى الجامعي
بجامعة النهضة في بني سويف في سبتمبر  2022متبوعة بإطالق كلية الهندسة املعمارية خالل العام الدراس ي التالي وبذلك يصل عدد الكليات اإلجمالي إلى عشر
كليات بالجامعة ،وهو ما يمثل املرحلة األولى من خطتنا التوسعية لـلجامعة.
ً
وختاما ،أكد الرشيدي أن اإلجرا ءات التصحيحية التي اتخذها املجلس األعلى للجامعات الخاصة باإلضافة الى كفاءة الشركة التشغيلية وخططها التوسعية
الطموحة ستساهم في دفع الشركة نحو املزيد من النمو وتعزيز أداءها بصورة أكبر مما يقربنا الى تحقيق استراتيجيتنا املتمثلة في أن تكون "تعليم" الشركة
الرائدة في خدمات التعليم العالي في مصر.
لالطالع على تقرير نتائج األعمال بالكامل والقوائم املالية للشركة عن الفترة املالية املنتهية في  31مايو  ،2022يرجى زيارة املوقع اإللكتروني:
.www.taaleem.me
—نهاية البيان—
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عن شركة تعليم لخدمات اإلدارة
ً
نموذجا
تأسست شركة تعليم لخدمات اإلدارة عام  ،2015وهي شركة رائدة في تقديم خدمات التعليم الجامعي بالسوق املصري .وتدير الشركة منصة تعتمد
ً
قائما على التطوير املستدام على أصعدة مختلفة ،وتتيح تلك املنصة للشركة جمع أدوات متنوعة ،واستغالل اقتصاديات الحجم ،وتحقيق التكامل بين
الكيانات التابعة ،بما ينعكس على جودة وكفاءة التعليم الذي تقدمه املؤسسات األكاديمية في الشركة حتى يكتسب الطالب املهارات الالزمة لتحقيق أهدافهم
املستقبلية 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 املناطق .وتقوم الشركة
ً
حاليا باألعمال اإلنشائية لجامعة «باديا» بمنطقة غرب القاهرة ،وذلك بالتعاون مع املطور 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 املستدام سواء عبر عمليات الدمج أو
االستحواذ أو إطالق مشروعات جديدة لتضيف املزيد من اإلنجازات إلى سجلها الحافل بالنجاحات.
للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكترونيwww.taaleem.me :
لالستعالم والتواصل:
أحمد زايد
رئيس قطاع عالقات املستثمرين
بريد إلكترونيIR@taaleem.me :
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