
	

 

 

 یراسشركة القابضة واالھلي كابیتال بین  اتفاقیة مساھمین..مصر في یةأكبر منصة تعلیم قامةبھدف إ

 

مساھمین اتفاقیة  -المصري الذراع االستثماري للبنك األھلي -القابضة كابیتال  األھلي وقعت شركة

اكبر شركة عاملة في الخدمة التعلیمیة والتي تعد  )CIRA(القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة  شركةمع 

وھي  ،ش.م.مللخدمات التعلیمیة  CIRAاألھلي شركة تأسیس وذلك بھدف ومدرجة في البورصة المصریة 

لجمیع وى عالمي تعالي الجودة على مسلطرفین لتقدیم تعلیم لالمشتركة  ھدافاأللتتوافق مع  تأتيالتي تفاقیة اال

نموذج للتعاون المتكامل بین ھذه الشراكة تعد . الدخل متوسطيفئة  وعلى األخص المصري،المجتمع فئات 

 .أكبر البنوك العامة وأحد أھم رموز القطاع الخاص في مجال التعلیم

رئیس مجلس إدارة - المصري رئیس مجلس ادارة البنك االھلي  ھھشام عكاش أكد التوقیعوعقب  

حسین ت على دعم المشروعات التي تھدف الىحرص شركة االھلي كابیتال  - القابضةشركة األھلي كابیتال 

مع  ھو ما یتماشى، ووالتطبیقي التكنولوجيبمختلف أنواعھ والذي یمتد لیشمل التعلیم جودة وتنافسیة التعلیم 

 لتدعیمھ فنیا وتقنیا. الموجھة لھ االستثماراتوتعظیم لتعلیم جودة ابالمتعلقة  2030رؤیة مصر 

جمیع ب الجارى بالمنظومة التعلیمیة للدولة المساھمة فى التطویر تھدف الي وأضاف عكاشھ أن االتفاقیة 

القطاع الخاص لتوفیر المزید من الفرص  دعم قطاع التعلیم إلى مع احتیاج خاصة مراحلھا وتخصصاتھا،

یزة في وتقدیم خدمة مم ائل إدارة التعلیم للمساھمة الفعالة في التنمیة الشاملة،أحدث وس التعلیمیة وتضمینھا

مستفیدة في ذلك من افضل الممارسات والتجارب العالمیة الناجحة في  الطبقة المتوسطة، األسر من متناول

تدشین مشروع )، مشیرا الي CIRA( شركة القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة ھذا المجال، وكذا من خبرات

 Cairo Saxony - قنیاتللعلوم التطبیقیة والت (كایرو ساكسوني من نوعھا أول جامعة خاصة
 Technologiesand  s(University for Applied Science التكنولوجي  مخصصة للتعلیم

 . خالل عامین ممارسة نشاطھا مصر والتي من المقرر أن تبدأ في والتطبیقي



	

      

 

حرص الشركة على توجیھ استثماراتھا  CIRA شركة ، رئیس مجلس إدارةالدكتور حسن القال اكدو

تحقیق مستھدفات الدولة واستراتیجیاتھا في مختلف أوجھ الى دعم الحركة التعلیمیة وسد الفجوات التي تعوق 

عد من ت ه الشراكة ھذان ور االتفاقیة تستھدف التوسع في نطاق أعمال الشركة في مص مشیرا الى أن التعلیم،

علیمیة لكل طالب مصري في الحصول علي تجربة ت متكافئةاكبر التحالفات التي سوف تساعد في توفیر فرص 

یمیة مما القدرة االستیعابیة للعملیة التعل زیادةومتمیزة وسیكون للشراكة دور كبیر في  إتاحة الفرص للطلبة 

ال أشاد كریم سعادة، العضو المنتدب لشركة األھلي كابیت كما.لعلي أبنائنا في المستقب ینعكس باإلیجابسوف 

 ألھلياالقابضة، بالتعاون المثمر بین كل ِفرق العمل، وصوًال لتنفیذ االتفاقیة بنجاح، مشیًرا إلى سعي شركة 

التي تستھدف االستثمار في قطاع التعلیم بمختلف انواعھ ومستویاتھ من خالل  استراتیجیتھاكابیتال لتطبیق 

  .الدولة إلشرافاقامة وتأسیس وادارة المنشآت التعلیمیة الخاضعة 

مع   CIRAواضاف سعادة ان ھذه الشراكة تمزج بین الخبرات الفنیة في قطاع التعلیم ممثال في شركة

لي كابیتال وھو تعاون یمكن المنصة من إیجاد الفرص االستثماریة خبرات االستثمار ممثال في شركة األھ

المنصة ستبدأ في باكورة  أن، مشیرا الى التعلیمیةالواعدة مع وضع خطط مبتكره للنھوض والنمو بالخدمات 

االستثماریة من خالل إنشاء أول جامعة تكنولوجیة خاصة في مصر متخصصة في التعلیم  مشروعاتھا

 ملیار جنیھ.   2تطبیقي بتكلفة استثماریة تصل إلى التكنولوجي وال

بین مختلف ، ان مصر بحاجة إلى شراكات CIRAومن جانبھ صرح محمد القال الرئیس التنفیذي لـ 

 ابیتالك االھلي بین الشراكةلدعمھا في تلبیة المتطلبات المتزایدة للمواطنین، ومؤكدا على أن المؤسسات 

 بةالمطلو والموارد بالخبرات تتمتع حقیقیة منصة إلنشاء الفرص أفضل من واحدة تقدم سوف وسیرا القابضة

 للعملیة التعلیمیة ومستقبل األجیال القادمة. أفضلنحو مستقبل  منھا الغرض لتحقیق

 


