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اإليرادات بنسبة  و ٪14.1بنسبة  األرباح  صافي ارتفاع تعليم القابضة ش.م.ع: 
 2022نوفمبر  30المنتهية في الثالثة األشهر فترة  عن ٪ 32.4

 
أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة  ، إحدى ).م.ع. )"تعليم" أو "الشركة" تعليم القابضة شأعلنت  :2023يناير  10اإلمارات العربية المتحدة،  دولة دبي ،  

"( )رمزها في السوق:  DFM)"   أول شركة تعليم خاص يتم إدراجها في سوق دبي المالي : "تعليم"،  رياض األطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
TAALEEM( )ISIN: AEE01136T220  (.2023)"الربع األول  2022نوفمبر   30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  عن(، اليوم عن نتائجها المالية" 

 

   واإلطفاءواالستهالك   احتساب تكاليف التمويل والضرائب األرباح قبل يرادات اإل

مقارنة بالفترة ذاتها من العام  ٪  32.4مليون درهم، بزيادة  231.9
 السابق

 السابقمقارنة بالفترة ذاتها من العام ٪ 22.1مليون درهم، بزيادة   78.3

 المركز المالي  الربح صافي  

مقارنة بالفترة ذاتها من العام  ٪ 14.1مليون درهم، بزيادة   50.9
 السابق

واالستهالك   احتساب تكاليف التمويل والضرائباألرباح قبل إلى صافي الدين نسبة 
 بنهاية الفترة  -x6.45عند  واإلطفاء 

 المسجلين  الطلبة إجمالي عدد

 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي٪ 45.4بزيادة  ، طالب وطالبة  28.218

 
 

 قائال:   ، خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة تعليم  السيد/وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، تحدث 
 

يتم إدراجها في سوق دبي  وبوصفها شركة التعليم األولى التي  أشهر الماضية.    على مدى الثالثةاألداء القوي للشركة  "من دواعي سروري البالغ أن أشهد استمرار زخم  
وز عدد طلبات االكتتاب  ا في السوق والذي تجاهالطلب الهائل على أسهموالذي انعكس بوضوح من خالل    في الشركةفهذا بحد ذاته شكل قوة دافعة لترسيخ الثقة  المالي،  
  وإتاحة فرص تعليم من المستوى النمو وخدمة المجتمع  ننا رحلة نجاحنا المستمرة في  ويسعدنا أن يشاركو،  بالمساهمين الجدد   نرحب  مرة. ونود في هذا اإلطار أن    18  بمقدار

العديد من المشاريع    والتي تشمل إطالق   خطتنا اإلستراتيجية للنمو  اإلماراتي. كما أود اإلشارة إلى أننا نسير على الدرب الصحيح من حيث تنفيذ  لشباب لجيل ا  عالميال
 "المعترف بها عالمياً.  من المدارس سريعة النمو محفظتنا مما سيلعب دوراً حاسماً في ترسيخ مكانة وسمعة ، القادمة  السنوات القليلةالمذهلة على مدى  الجديدة

 
 : قائال، الن ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم آالسيد/  وأضاف

  اإلدارة يُبرز كفاءة  وهذا واحداً من الفترات التي شهدت أقوى تقدم تحققه الشركة على اإلطالق من حيث األداء المالي الذي فاق كل التوقعات.لقد كان هذا الربع من العام " 
التكيّف مع ظروف السوق التنافسية بنجاح وتحقيق التقدم واالزدهار.  ومن    التزام زمالئي وقدرتهم على ة، واألهم من ذلك،  التشغيلي في العمليات  والتميز  المستمرة لألعمال
ً   إطالقهاوالمحفّزة التي سيتم    جديدةخالل المشاريع ال المجتمعات الجديدة    لخدمة وتلبية احتياجات  سسات التعليمية االستثنائيةالمزيد من المؤسنتمّكن بالتأكيد من تقديم    ، قريبا

من المستوى العالمي لالنضمام إلى    المزيد من المعلمين  كما أننا اليوم بصدد إجراء بحث على النطاق العالمي الستقطابأبوظبي.  والعاصمة    دبيكل من    والمتنامية في
 ."النضمام إلى مجتمع المعلمين المتنامي لديناوما لمسناه من اهتمام كبير لللحمالت التي أطلقناها   الرائعة االستجابةونحن بالفعل سعداء ب فريق عملنا المتفاني، 

 
 ثالثة أشهر لعلى مدى ا  رائعة إيجابية نتائج

  بنسبة  بزيادة  ،2023  مليون درهم للربع األول   231.9بلغت    إيراداتوالذي تّوج بتحقيق    2022نوفمبر    30إيجابياً لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    أداءً "تعليم"    سجلت 
 مع توسيع نطاقنا  زةالمتمي المدارسفي محفظة النمو المتسق والمتصاعد إلى ويعود السبب الرئيسي في ذلك  من العام السابق،  ذاتها٪ مقارنة بالفترة 32.4

 
ذاتها    مقارنة بالفترة  2023لربع األول  ل مليون درهم    78.3صل إلى  ت ٪ ل22.1بنسبة    تارتفع  التي   واإلطفاء االستهالك  الضرائب  و   احتساب تكاليف التمويلاألرباح قبل  

احتساب تكاليف  * يعد هامش  ،  ٪33.8بنسبة    والضرائب واالستهالك واإلطفاءاحتساب تكاليف التمويل  هامش    في  زيادةل  مما أدى إلى تحقيق الشركة  من العام السابق
  . األولي  المتعلقة باالكتتاب العام  لمرة واحدةاالتجاه التشغيلي األساسي القوي، باستثناء التكاليف    ويظهر٪ أعلى  37.8المعدل بنسبة    واإلطفاء االستهالك  الضرائب  و   التمويل

من   ذلك  الشركة استمرار  ونتج  المتميز  تركيز  التعليم  توفير  الجميع   على  متناول  في  وزيادةبأسعار  العمليات  التسجيل    ،  نطاق  المتميزة،  في  وتوسيع  المدارس  محفظة 
 . للشراكات الحكوميةاإلدارة والتشغيل الناجح  إلى جانب  واالستثمار في الخدمات التعليمية، 

 
 المسجلين  الطلبة إجمالي عدد

  وكان هذا .  2023من عام  في الربع األول   28,218إلى  2022في الربع األول من عام    19,412من  قفز  لطالب المسجلين، حيث اعدد  ارتفاع كبير وملفت في إجمالي  
في عدد الطالب المسجلين في مدارس   ٪64.4بنسبة  ، وزيادة  ٪ في التسجيل في محفظتنا من المدارس المتميزة 27  بواقع  ٪ نتيجة لزيادة45.4بنسبة    االستثنائي  النمو

 الشراكة الحكومية لدينا. 
 

هامش صافي ربح  ونتج عن هذه الزيادة  من العام السابق،    ذاتها مليون درهم مقارنة بالفترة    50.9ليصل إلى  ٪  14.1بنسبة    ارتفع  2023في الربع األول    صافي الربح
الربح المعدل بنسبة  ٪.  21.9بنسبة   التمويلاألرباح قبل  النمو في هامش    ويظهر٪ أعلى  25.9* يعد هامش صافي    واإلطفاءاالستهالك  الضرائب  و   احتساب تكاليف 

 . العام السابق.  من استثماراتية ضافالمذكور أعاله، والذي يقابله جزئيا زيادة في صافي تكاليف التمويل مدفوعة بالزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة وتكاليف االستهالك اإل 
 

 المركز المالي 
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النقد    إلى تجاوز، ويرجع ذلك  2022نوفمبر    30  كما في  -x6.45عند    واإلطفاءاالستهالك  الضرائب  و  احتساب تكاليف التمويلإلى    صافي ديون الشركة  نسبةغت  بل
  نسبة صافي الدين/ ، وسيبقى هذا هو الحال حتى يتم توزيع رأس المال حسب استراتيجية األعمال،   بما في ذلك الودائع بكثير وضع االقتراض المصرفي الحالي ومعادالته

، إذا لم يتم وضع عائدات االكتتاب العام األولي في االعتبار ألغراض الحساب كما في  2.51هي ×   واإلطفاء االستهالك  الضرائب  و   احتساب تكاليف التمويلاألرباح قبل  
   2022نوفمبر  30
 

٪  13.4* نسبة صافي الدين/إجمالي حقوق الملكية المعدلة هي  %.  30.7-إجمالي حقوق الملكية    /نسبة صافي الدينوال تزال الشركة تتمتع برسملة جيدة ولديها سيولة كافية  
 عمومية. الميزانية  يدل على قوة المما  2022ألغراض الحساب اعتباًرا من نوفمبر   األولي في االعتبار عائدات االكتتاب العام وضع، إذا لم 

 
 

 لمحة عامة عن الوضع المالي 

 لتغيّرالنسبة المئوية ل 2022الربع االول   2023الربع األول   بالمليون درهم 

 ٪ 32.4 175.2 231.9 يرادات اإل

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء  
 الدين 

78.3 64.1 22.1 ٪ 

قبل الفوائد والضريبة واالستهالك   الربحهامش 
 ٪  وإطفاء الدين

33.8 ٪ 36.6 ٪ -2.8 

الضرائب  و  احتساب تكاليف التمويلنسبة هامش *
 ( 2023المعّدل )الربع األول  واإلطفاءاالستهالك 

37.8 % 36.6 % 1.2 % 

 ٪ 14.1 44.6 50.9 صافي الربح للفترة 

 % 3.5- ٪ 25.4 ٪ 21.9 هامش صافي الربح ٪ 

نسبة هامش صافي الربح المعّدل )الربع األول  *
2023 ) 

25.9 % 25.4 % 0.5 % 

 ٪ التغيّر 2022أغسطس  31في  2022أغسطس  31في  بالمليون درهم 

 % 2.1- 332.4 325.4 االقتراضات بفوائد والقروض 

 % 583.5- 104.4 - 505 صافي الدين 

 % 110.8 104.4 220.2 *صافي الدين المعدل 

 تستثني البنود ذات الصلة باالكتتاب العام األولي  –* المعدلة 
 

 النتائج حسب قطاعات التشغيل 

 لتغيرالنسبة المئوية ل 2022الربع األول   2023الربع األول   تسجيل الطالب 

 % 27 9,877 12,544 مدارس متميزة 

 ٪ 64.4 9,535 15,674 الشراكات الحكومية 

 % 45.4 19,412 28,218 إجمالي عدد الطالب المسجلين 

 
 2023األرباح للربع األول بث مباشر لمناقشة 

للمساهمين عبر البث المباشر   متوفرة وستكون  جرينتشمساًء بتوقيت  3:00لشركة تعليم القابضة ش.م.ع ابتداًء من الساعة  2023سيتم تقديم النتائج المالية للربع األول 
 IR@taaleem.aeالتواصل عبر البريد اإللكتروني: . للتسجيل، يرجى  2023يناير   17في 

 
 
 

 تعليم  حول

 
أول شركة تعليم خاص  ، وهي  الثانوية في دولة اإلمارات العربية المتحدةإحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض األطفال إلى المرحلة  تعليم    تُعد

مليون درهم التي تم جمعها   750البالغة    العائدات . سيتم استخدام  TAALEEM  (ISIN: AEE01136T220)تحت الرمز    "(DFMيتم إدراجها في سوق دبي المالي )" 
توفير فرص إضافية للطالب  المدارس المتميزة من مرحلة رياض األطفال إلى المرحلة الثانوية لتتمكن تعليم من    لتوسيع محفظة المدرسة من  األولي  من خالل االكتتاب العام 

فرصة استثمارية متميزة تركز    توفر تعليمفي سوق دبي المالي،    المتخصص الوحيد   التعليم  ا مزودها التعليمية عالية الجودة. وبصفتهفي دولة اإلمارات للحصول على خدمات 
   .على النمو

 

  www.taaleem.ae لمزيد من المعلومات حول تعليم القابضة ش.م.ع. يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
 

 :لمزيد من المعلومات الصحفية، يرجى التواصل مع
 

 ماهر رباح
 عالقات المستثمرين مدير أول 

 تعليم 
 04-349- 8806هاتف: 
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