
 
 

ر أ ب لطاقإل "للتعليم"جيمس مع  حصررررر ة اتفاقية شرررررا ة وقعتالمجموعة المالية هيرميس 

 التعليم األساسي في مصر تستهدف مجال استثمار ة منصة

  بأبرز المفن المصري (والفولي  )اللغات من المفارس الخاصت  مهميزةالجفيفة إنشتا  مفظة  هعليمي  الخفمات ال منصت تستهدف  

 ،" يمق للهعليم" تفيرتا إنشتتتتتتا  مفارس  فيفةقائم  أو  مفارس على مفار الستتتتتنلات الخمق المعبل  عبر إعاهة تأتيو وت لير

 رالصتتتتث ال اني عشتتتت وحهىرياض األطظال بف ا  من الخاص  اإلنجليزيهعليم الفي  ا  مؤستتتتستتتتات الهعليمي  الرائفة عالميإحفى ال

 .الفراسي

 0202 مايل 02العاترة في 

المؤسس  المالي  واالسه ماري  الرائفة في األسلاق الناشئ   –المجملع  المالي  تيرميق ب ق اع االسه مار المباشر اليلم أعلن

خفمات الفي مجال  امل الع الفولي ات المؤسسأعرق  أحف، " يمق للهعليم"مع  شراك اتظاقي   الفخلل فيعن  –والمبهفئ  

 في مصر.األساسي الهعليم   فيفة في ق اع منص إطالق بدف   ،الهعليمي 

مع  الشراك أن  رئيق ق اعي إهارة األصلل واالسه مار المباشر بالمجملع  المالي  تيرميقوفي تذا السياق أشار كريم ملسى 

ط وشمال الخفمات الهعليمي  في الشرق األوسق اسلأأكبر في  لالسه مارمن المسه مرين لعمالئنا  المجال ههيحس" يمق للهعليم" 

المجملع  المالي  تيرميق ته لع أن  ا  ، مؤكفمليلن طالب 02أك ر من  ق اع الهعليم االساسي في مصر حيث يبلغ قلامافريعيا، 

 .اهم لأل يال الع مسهفامالمساتم  في بنا  مسهعبو إلى  انب  للمسه مرينفي تعةيم العيم  تذه الشراك   االسهظاهة منإلى 

عبر اق من األسلفي السلق اإلماراتي وغيره  " يمق للهعليم" الهي حععهدا النجاحات لهكرارسعى ت الشراك  وأضا  ملسى أن

 في مصر. ،ق اع الخفمات الهعليمي في بدا تنظره أعلى المعايير العالمي  الهي ت بيق 

 لهزام الشرك اتؤكف الهي  ،تذه الشراك  بهكلين سعاهتهعن لـ " يمق للهعليم" الرئيق الهنظيذي  فاركي هينلأعرب ومن  انبه 

فمات أكبر سلق للخيعف السلق المصري أن حيث بهلفير خفمات تعليمي  فائع  الجلهة على الساحهين اإلقليمي  والعالمي ، 

 يمي تعلخيارات إلى تلفير من خاللدا هسعى وس، عفه ال الب من حيث في من ع  الشرق األوسط وشمال أفريعياالهعليمي  

 .ا  عام 02كهسبهدا على مفار أك ر من الهي ا  "للهعليم" يمق  إلى خبرة ا  ألسر المصري  اسهناهل مهميزة

يفيره ق اع االستته مار المباشتتر  يستتهعلم المجملع  المالي  تيرميق بهأستتيق صتتنفوق استته ماروبمل ب تذه الشتتراك  الجفيفة، 

ائفة الر الخبراتمن الشتتتتراك   تستتتتهظيف تذهوستتتتل  . " يمق للهعليم" ات الشتتتتراك  الجفيفة معلهمليو مشتتتتروع الهابع للشتتتترك 

تجرب   يمفي تعف "للهعليم" يمق خبرة استتهغالل إلى  انب لستتلق المصتتري باوهرايهدا االستته ماري  لمجملع  المالي  تيرميق ل

 الصث ال اني عشر الفراسي. وحهىمن رياض األطظال  بف ا   فريفةتعليمي  

 —نداي  البيان—

 



 
 

 "حول مجموعة "جيمس للتعليم

 ا  يار خلروضة وحتى الصف الثاني عشر، و "جيمس للتعليم" من أضخم وأقدم مزودي خدمات التعليم الخاص في العالم، من مرحلة ا تعتبر
دولة في  1959عام في تأسست التي  المجموعةتمتع ط وشمال أفريقيا. وتللتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق األوس متميزا  

جيمس للتعليم" " تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية احتياجات المجتمع. وتدير على صعيدسجل استثنائي ب مارات العريية المتدد اإل
ألف طالب. وتعمل عبر شبكتها المتنامية من  115في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقدم خدماتها ألكثر من  مدرسة   74اليوم 

 .ى مستويات التعليم لجميع األطفالالخيرية على تدقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقواسهاماتها المدارس 

 www.gemseducation.com ير ى زيارة الملقع االلكهروني:  لمزيف من المعللمات

 

 عن المجموعة المالية هيرميس

دولة عبر أربعة قارات، حيث نشرتت الشرر ة ي  القوا الميرو وتوقعة ع ى  00تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشرر ي  

المؤقرقرة المالية واتقرتثمارية الرا دي ي  ااقرواا الناشر ة والمبتد ةف وتن رد عاًما من اإلنجاز المتواير  لتيرب   02مدار ع ى أ ثر من 

ا الشررر ة ي  ت ديث باقة يريدي من الخدمات المالية واتقررتثمارية،  0022الشررر ة ب ريع عم  محتري ي ررث أ ثر من  موظيف وتتخيرر 

وقف قامت الشتتترك   .المالية والبحوث واتقرررتثمار المباشررررتتنوع بين الترويج وتغطية ات تتاب وإداري اايرررو  والوقررراطة ي  ااوراا 

بإطالق ق اع الهمليو غير المصتترفي تفت مةل  المجملع  المالي  تيرميق فاينانق، والهي تهللى إهارة أنشتت   الشتترك  في مجال الهمليو 

للهمليو مهناتي الصتتتتتتغر. ويعكق الش غير المصتتتتتترفي، بمتا في التش أعمتال شتتتتتترك  المجملع  المالي  تيرميق للهأ ير الهمليلي وتنمي  

وتل ما أثمر  –اسهراتيجي  الشرك  الهي تهبللر في مفلرين رئيسيين وتما تنليع باق  المنهجات والخفمات وتنمي  الهلا ف الجغرافي للشرك  

 عن الهلسع بصلرة مباشرة في أسلاق باكسهان وكينيا وبنجالهيش واللاليات المهففة األمريكي .

موعة المالية هيرميس بتوظيي ريادتها وخبرتها الها  ة ي  مجا  الخدمات المالية بشتى أقواا المنط ة تقتحداث وطرح باقة وتن رد المج

ا لت بية احتياجات ومتط بات العمين الراعبين ي  تعظيث اقرررتثماراتهث  مت ام ة من أحدث المنتجات والخدمات المالية الميرررممة خيرررييرررً

 .تطورالمالية ي  عالث دا ث ال

     لمزيف من المعللمات ير ى مهابعهنا على: 

 :لمز د من المعلومات  رجى االتصال على

 hermes.com-media@efgق اع العالقات اإلعالمي  | 

 hermes.com-melgammal@efg مي الجمال

 رئيق ق اع الهسليق واالتصاالت

 إبراء الذمة

الم ال ما يهعلق بهلقعات اإلهارة واالستتهراتيجي   المالي  تيرميق قف أشتارت في تذا البيان إلى أملر مستتهعبلي  من بيندا على ستبيو قف تكلن المجملع 

فعلي  وإنما تعبر عن رؤي   المخهلظ . وتذه الهصتتريفات المهعلع  بالمستتهعبو ال تعهبر حعائقالمستتهعبلي  لألنشتت    واألتفا  وفرص النمل والمؤشتترات

 على ستتبيو الم ال وليق –طبيعهدا تعف غير مؤكفة وتخرج عن إراهة الشتترك ، ويشتتمو الش المجملع  للمستتهعبو والك ير من تذه الهلقعات من حيث

والمفهمللن والةرو  االقهصتتاهي  العام  وااثار النا م  عن  يعفم عليدا المنافستتلن الفاليلنالهذبذب في أستتلاق المال والهصتترفات الهي  –الفصتتر 

تلخي الفذر بأال يظرط في االعهماه على  والهشتتتريعات الفالي  والمستتتهعبلي  والهنةيمات المخهلظ . وبنا  عليه ينبغي على العار  مركز العمل  المفلي 

  .صفيف  في تاريخ النشر ي تيالهصريفات المهعلع  بالمسهعبو واله
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