
 ملیون جنیھ 450 تصل إلى بإجمالى استثمارات

توقع اتفاقیة تعاون مع شركة القاھره لإلستثمار والتنمیھ العقاریھ            مصر اوراسكوم للتنمیة
 )CIRA  ) إلنشاء مدرستى ساكسونى الدولیة األلمانیة (SIS  وبریتیش كولومبیا الكندیة (

 West	O) فى  BCCISالدولیھ  ( 
	2022/	2021االفتتاح الرسمى المستھدف فى  

	

	

ھذا التعاون یعمل على تطویر الخدمات المقدمة لعمالئنا بناًء على رؤیتنا عبد الحمید أبو یوسف : 
استكماال لسلسة من االتفاقیات المتعددة لدعم وتنمیة المنطقة  مدن متكاملة. كما یأتى بناءفي واستراتیجیتنا 

 . West	Oالتعلیمیة في مدینة 

 :  2020مارس  8القاھره 

اتفاقیھ مع شركة القاھره لالستثمار  West	Oالمالكھ لمشروع مصر وقعت شركة اوراسكوم للتنمیھ 
وھى واحده من اكبر الشركات المصریھ المتخصصھ فى تقدیم الخدمات التعلیمیھ  (CIRA)والتنمیھ العقاریھ 

) فى  BCCISوبریتیش كولومبیا الكندیھ (  SISالمتكاملھ إلنشاء مدرستى ( ساكسونى األلمانیھ الدولیھ ) 
	ملیون . 450بغرب القاھره بإجمالى استثمارات تصل الى  West	O  مدینة

 



أوراسكوم للتنمیة المتمثلة في تطویر وإنشاء مدن ترفیھیة شركة  رؤیةو تماشیاً مع أھدافالتعاون  یأتي ذلك
في جمیع مدنھا بما 	حیاة متوازن ومتناغم اسلوببتوفیر  لشركةاوتقوم . 1989منذ عام متكاملة وسكنیة 

ى ولتكاملة. ومختلف للمدن المتمفھوم من خاللھا الى تقدیم الشركة سعى توالتي ، West	Oفي ذلك مدینة 
اھتماما كبیرا من حیث تنوع المدارس الدولیة مما  	West	Oالمنطقة التعلیمیة في مدینة أوراسكوم للتنمیة 

	.اھالمختلفة لعمالئ االحتیاجاتعلى تلبیة  ھایعكس حرص
 

لتنمیھ لفیذى لشركة أوراسكوم حضر توقیع االتفاقیھ المھندس / عبد الحمید أبو یوسف العضو المنتدب التن
                                 (CIRA)شركة القاھره لالستثمار والتنمیھ العقاریھ العضو المنتدب ل السید / محمد القالو مصر

والسید / خالد طھ نائب رئیس مجموعة مدارس  SISرئیس مجموعة مدارس 		 School	Rudiger/ والسید 
SIS  رئیس مجلس ادارة مدرسة  / مصطفى توفیق  والمھندسBCCIS  العضو والسید / كریم مصطفى

ممثل وزارة التربیة والتعلیم بمقاطعة بریتیش كولومبیا  Long	Robertوالسید /  Eduhiveالمنتدب لشركة 
 مفوض تجاري لمصر بالنیابة عن سفارة كندا.  /یاسمین وھاب، مستشار  /والسیدة  الكندیھ

 المانیة مدرسھ 18وتمتلك  2003عام یھ الدولیھ والتى تم انشائھا األلمان وتعد مجموعة مدارس ساكسونى
أول  	West	SISلتصبح  سات التعلیمیھ الرائده فى المانیااحدى المؤسطالب  4500حضانة بإجمالي  18و

بتدریس المناھج التعلیمیھ األلمانیھ وتقدیم شھادة  West	SISمدرسة یتم افتتاحھا خارج ألمانیا وستقوم 
 العامھ األلمانیھ ( األبیتور ) . ثانویھباإلضافھ الى ال IBالبكالوریا الدولیھ 

وسوف یتم تجھیز المدرسھ بمختبرات العلوم ومكتبھ وصالھ ریاضیھ داخلیھ وقاعات للفن والموسیقى 
 األغراض وملعب لكرة القدم .  متعددة یھمختلفھ وحمام سباحھ ومالعب ریاضوورش العمل ال

بتطبیق النظام  2005تقوم مدرسة بریتیش كولومبیا الكندیھ الدولیھ والتى تم انشائھا فى عام فى حین 
التعلیمى لمقاطعة بریتیش كولومبیا الكندیھ والذى صنف كواحد من افضل أنظمة التعلیم على مستوى العالم 

مدرسھ حول العالم فى مصر وفرنسا  47لمنظمة التعاون االقتصادى والتنمیھ والتى تمتلك  PISAفى تقییم 
مختبرات للعلوم ومكتبات  على West	BCCIS وستحتوىوالیابان والبحرین والصین وكولومبیا وتایالند 

طة شالتشكیلیھ والمسرحیھ وحمام سباحھ وأماكن لمختلف األنشطة الریاضیھ وفصول األن وغرف للفنون
	فى القاھره . BCCISلمتنوعھ ، ویعتبر ھذا الفرع ھو الفرع الثانى لـ ا

للخدمات التعلیمیھ باإلشراف على المدرستین وھى شركة تابعة لشركة القاھره  Eduhiveوستقوم شركة 
شركھ رائدة فى مجال ادارة النظم  Eduhiveحیث تعتبر شركة  	(CIRA)لالستثمار والتنمیھ العقاریھ

التعلیمیھ الدولیھ المختلفھ ، وقد انشأت بنجاح العدید من المدارس الدولیھ فى مصر والشرق األوسط من 
عاما فى تقدیم الحلول التعلیمیھ التى  25خالل فرق اداریھ وتشغیلیھ مؤھلھ تتمتع بخبره واسعھ ألكثر من 

ممت برامجھا وخدماتھا من أجل إنشاء ودعم المشاریع التعلیمیھ تستند الى مرجعیات متمیزه ، وقد ص
االفتتاح الرسمى  CIRAالناشئھ وأیضا المؤسسات التعلیمیھ المستمره من خالل منھجیات متطوره وتستھدف 

 . 2022/  2021للمدرستین فى الموسم الدراسى 

 قوم تأوراسكوم للتنمیة مصر " لشركةالتنفیذي صرح المھندس/ عبد الحمید أبو یوسف، العضو المنتدب 
افة ك بھاتتوافر التي  مفھوم المدن المتكاملة تطبیق علىأوراسكوم للتنمیة  واستراتیجیة شركة رؤیة

. ویأتي التعاون مع شركة القاھرة لالستثمار لتوفیر اسلوب حیاه مختلفالخدمات السكانیة والترفیھیة 



	والتنمیة العقاریة (CIRA)	 في التعلیمیة المقدمة الخدمات  طویرلتكخطوة إلنشاء مدرستین دولیتینO	
West. قلیلة منھم كونھم على بعد خطوات أبنائھممن االطمئنان على  ئناسیمكن عمالما م".	

یعكس مدى حرصنا على تلبیة االھتمامات 	West	O	"ان تنوع المدارس الدولیة في أبو یوسف وأضاف
تأتى ھذه االتفاقیة استكماال لسلسة من االتفاقیات المتعددة لدعم وتنمیة المنطقة  المختلفة لعمالئنا حیث

	."	West	O	التعلیمیة في مدینة

	(CIRA) العقاریة والتنمیة لالستثمار القاھرة لشركة التنفیذي والرئیس المنتدب العضو القال، محمد	وصرح
 شركةلل التابعة المدارس لسلسلة إضافة أحدث باعتبارھا للتنمیة أوراسكوم مع الشراكة بإطالق اعتزازه عن
 عمالھابأ للتوسع الشركة جھود إطار في الخطوة تلك تأتي حیث الجامعي، وقبل األساسي التعلیم قطاع في

 ركةللش استراتیجیة خطوة تعتبر الشراكة أن القال وأكد.  التعلیمیة الخدمات لتوفیر جدیدة مناطق لخدمة
 شرائح مختلفل الجودة عالیة التعلیم بخدمات المصریین الطالب تزوید ومواصلة النمو أھداف لتحقیق

	. والمبدعین األعمال قادة من الجدید الجیل لیكونوا إعدادھم في المساھمة وبالتالي المصري، المجتمع

ً  West	O مدینة في West	BCCIS و Egypt	SIS المدرستین إنشاء ویأتي  الشركة توجھ مع متوافقا
	.الشركة لدي التعلیمیة الخدمات وتنوع اختالف ِمن یعزز مما الدولیة التعلیمیة الشراكات في للتوسع

	

	 في مؤشر المدرجة(CIRA)تعد شركة القاھرة لإلستثمار والتنمیة العقاریة  EGX30 من أكبر وأعرق
حیث تمتلك عاماً  ٢٨لما تملكة من خبرة تمتد ألكثر من  شركات في مجال الخدمات التعلیمیة في مصرال

بما في  مختلفة تعلیمیةمناھج  تجاریة و بعالماتمصر  محافظات في٩ في مدرسة ٢٢ ما یقرب من وتدیر
 طالب ٣٧٠٠٠ من أكثر لخدمة والوطنیةوالكندیة ذلك المناھج البریطانیة واألمریكیة والفرنسیة واأللمانیة 

	.األساسي والجامعي التعلیم في قطاع

 

ھي أحدث مدن شركة أوراسكوم للتنمیة المتكاملة حیث تقدم كافة سبل الخدمات  West	Oوالجدیر بالذكر أن 
بمواصفات 	Wes	O	السكانیة والترفیھیة والتعلیمیة والصحیة والتجاریة. باإلضافة الي ذلك، تتمیز مدینة 

 خلق تجربة صحیة ومتكاملة تلبيفریدة ذات تصمیمات عصریة تراعى العوامل البیئیة وطبیعة المكان مما ی
 .االحتیاجات المتمیزة للسكان

 


