
 شركة أدفنستاملصري األمريكي يعلن عن استثماره في  املشروعاتصندوق 

  ةاديوكيشين إلنشاء وإدارة وتملك املنشأت التعليمي 

 

كه لحصة  املشروعاتأعلن صندوق  - 2019مايو  11القاهرة، مصر،  
ّ
شركة أدفنست  في أقليةاملصري األمريكي اليوم عن تمل

 مدارس دكتور نرمين إسماعيلةاملنشأت التعليمياديوكيشين إلنشاء وإدارة وتملك 
ً
، إحدى أكبر NIS -، وهي التي تدير حصريا

ز بشكل مكثف على التكنولوجيا اتمؤسس
ّ
دمج في مصر، التي ترك

ُ
طالب  9000مدارس، تستوعب ما يزيد عن 9وتضم  التعليم املــــــــ

 نت.منصتها الخاصة للتعليم عبر اإلنتر ترتكز على  ومناهج تعليمية

  

العائد املالي في زيادة عدد مدارس . وُسيستخدم يتولى إدارة هذا االستثمار الذي ُصمم كزيادة في رأس املال، شركة لوراكس كابيتال

املؤسسة في كافة أنحاء مصر، باإلضافة إلى تطوير املنصة التعليمية الخاصة بها على اإلنترنت، لتصبح قادرة على التوسع بشكل 

 يات املتحدة والشرق األوسط وإفريقيا واألسواق العاملية األخرى.مستقل في الوال 

  
: " املشروعاتصندوق وفي هذا الصّدد صرح السيد جيمس هارمون، رئيس مجلس إدارة  

ً
نحن متحمسون املصري األمريكي، قائال

، وذلك بفضل فريق إدارتها التقدمي بقيادة الدكتور نرمين إسماعيل والدكتور محمد عبد اللطيف. NISلشراكتنا مع مجموعة مدارس 

نا على أتّم االستعداد لتقديم املوارد الالزمة لدعم املؤسسة في توفير تعليم عالي الجودة، بأسعار معقولة، وباستخدام أحدث 
ّ
كما أن

نا متحمسون للغاي  طرق وتقنيات التدريس.
ّ
دمج عبر اإلنترنت لتحقيق أقص ى استفادة من كما أن

ُ
ة لدعمها في تطوير منصة التعليم املـــ

: "هذا هو أول استثما
ً
. وتابع قائال

ً
ر إمكاناتها، في االرتقاء بمستوى وجودة التعليم في مصر وكذلك أي أسواق أخرى تتوسع إليها مستقبال

مصر، وهو يعكس التزامنا القوي بدعم القطاع الخاص املصري، وكذلك  املصري األمريكي في قطاع التعليم في املشروعاتلصندوق 

 حرصنا على زيادة الوعي بأهمية توفير تعليم عالي الجودة. "

  
قائلة: "يسعدني أن تأتي هذه  شركة أدفنست اديوكيشين ومن جانبها علقت الدكتور نرمين إسماعيل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة

 لسنوات طويلة من العمل بجد وتفاٍن لالرتقاء بقطاع التعليم.  ملشروعاتاالشراكة الرائدة مع صندوق 
ً
وكلي فخر املصري األمريكي ثمرة

 بإنجازات مجتمع 
ً
 ."NIS -مدارس دكتور نرمين إسماعيلبهذا التقدير الذي يتوق إليه الجميع، وأيضا

  

ق الدكتور محمد عبد اللطيف، مؤسس و
ّ
: شركة أدفنست اديوكيشين ل العضو املنتدب وفي هذا اإلطار عل

ً
اليوم لم يعد التعليم "قائال

، بل أصبح ضرورة قاطعة في مجال التعليم". وأضاف"أن نكون أول مؤسسة تعليمية يشارك فيها صندوق 
ً
دمج خيارا

ُ
 املشروعاتاملــــــ

 املصري األمريكي هو شرف كبير لنا، وبرهان على مساعينا الجادة لالرتقاء بالتعليم والتأكد من مواكبته لعصر االبتكار. "

  

فهو   أما املستشار املالي للمؤسسة  ُيذكر أّن املستشار القانوني لـصندوق املشاريع املصري األمريكي هو شركة التميمي للمحاماة.

 للمحاماة.  الحناوي و  ومستشارها القانوني شركة معتوق بسيونيبارتنرز  انتلجنت واي كابيتال

  

 .2019اإلغالق النهائي للمعاملة قبل نهاية الربع الثاني من عام يتوقع أن يتم 

  

 -انتهى-

  
 


