
                                                                             
 

 
 

   

 

 وقع عقد تش.م.م. أوراسكوم لالستثمار القابضة 

 خيص تشغيل وتقديم الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزةرمنح ت

  

 

المجتمعية لشركة أوراسكوم لإلستثمار القابضة ولية ؤالمسفي إطار  ،2018ديسمبر  15القاهرة في 

 الزائرينء وللعمالخدمات الشركاتها الشقيقة من خبرات طويله وناجحة في تقديم وتشغيل لولما لها و

منها في تنشيط حركة السياحة في منطقة أهرامات الجيزة تزامنا  مع  ورغبة   ،في مصر وخارجها

ديسمبر  13وقعت الشركة عصر يوم الخميس الموافق االفتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير، 

الزيارة بمنطقة تقديم الخدمات عقد منح ترخيص بهدف تشغيل وثار مع المجلس األعلى لآل 2018

علي أن تظل اإلدارة الكاملة للمنطقة تحت اإلشراف الكامل للمجلس األعلى  ،بهضبة أهرامات الجيزة

في بداية القابضة شركة أوراسكوم لالستثمار  تقدمتوقد  .رثااآلدون غيره وفقا  لقانون حماية ثار لآل

لقيامها بتقديم خدمات داخل منطقة  بعرض مالي وفنيزارة اآلثار والمجلس األعلى لآلثار لو 2018عام 

الزيارة وتشغيلها، والقى هذا الطلب قبوال  لدى الدولة ممثلة في وزارة اآلثار والمجلس األعلى لآلثار 

( المنعقدة 121بجلستيه رقم ) هذا العرض والتعاقد مع الشركةومجلس الوزراء الذي منح موافقته على 
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 النهوض باالقتصاد المصري المساهمة فيإيمانا  من الشركة بواجبها ودورها في يأتي هذا المشروع و

إعادة رونق  في إستغالل تجربتها الطويلة فيمنها  رغبة  ومن خالل االستثمار في قطاع السياحة الثقافية 

للزائرين من مصر  بهاالمقدمة إلرتقاء بمستوى الخدمات اعن طريق أهرامات الجيزة منطقة جمال و

هذه المنطقة األثرية والتي تعد  أهميةو عظيمةر الة مصبحضاروجميع أنحاء العالم إلى مستوى يليق 

 .سياحي في مصر والعالمجذب  ةأهم نقط

 



                                                                             
 

 
 

   

ولية تأمين المنطقة األثرية مع الشرطة والمجلس األعلى لآلثار كما تنوي الشركة وضع ؤوتظل مس

خطة فعالة تستوعب الخيالة والجمالة والباعة الجائلين وإعداد برامج متخصصة لتدريبهم وتأهيلهم 

بيئة راقية ومتحضرة وحمايتها من التلوث بكل  ات الزوار لضمان تهيئةوإعداد الئحة لتشغيل خدم

أنواعه والحفاظ على نظافة المكان وهيبته واالرتقاء بمستوى التعامل مع زوار المنطقة من المصريين 

 .واألجانب

 

دارة هذا إالهدف األساسى من قبولها تحدي الربح المادي ليس هوكد علي أن ؤوأخيرا  تود الشركة أن ت

المشروع  حيث أن كافة عوائد تذاكر الزيارة والدخول واإلنتقال داخل الموقع تؤول إلى المجلس األعلى 

وجالل هذه  إنما الهدف الحقيقى هو إستحداث خدمات جديدة ومتميزة تليق بحضارتنا العظيمة ،لألثار

 .رد الجميل لبلد له أعظم الفضل علينال  المنطقة األثرية، فهى فرصة فريدة

 

 -    انتهي -

 


