
في الشرق األوسط وشمال  بريطانية-فنلنديةأول مدرسة  تأسيس فبك لالستثمار يوقعا عقدو سوديك
 يستاسوديك  - فريقياأ

  

 نديالفنلالتحالف  سوديك، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن توقيع اتفاقية مع علنتأ: 2022 يناير 09 هليسينكي في  
إلنشاء أول مدرسة فنلندية بريطانية  ”FGES“الفنلندية الدولية لحلول التعليمية امؤسسة و " FBC investment" لالستثمار البريطاني

  .في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

بوزارة  السفيرهيثم صالح، سفير مصر بفنلندا، و السفيرة ماريانا سال سفيرة التعليم كل منتم توقيع االتفاقية في هلسنكي بفنلندا بحضور 
يووني كانجاسنيامي، مدير عام البرامج في الوكالة الفنلندية للتعليم، الذراع ، )FGESريستو فاهانين رئيس مجلس إدارة (الخارجية الفنلندية، 

  .ديكسو لشركةالمنتدب  العضو-ماجد شريفو العضو المنتدب لشركه فبك لالستثمار كريم الصفتيو الفنلندية،التنفيذي لوزارة التعليم 

ً من  ذاه ويأتي طبق النظام ي حيث، عالميًا واألشهر األولالتعليم  نظام باعتبارهالتعليم الفنلندي  منظومةل العالمي تميزالالتعاون انطالقا
بشكل شامل بدال من  الطالب مهارات تنميه علي التركيز عليالتعلم القائم وهو  (phenomenon-based learning) مفهومالفنلندي 

 والعشرين للقرن الحادي الالزمة مهاراتالتطوير ل األمثل الطريقة يوه  ،علي دراسة المواد  المختلفه بشكل منفصل القائمالتعلم التقليدي 
 تأسيسعمل على يل الحديث الفنلندي تعليمال نظامو قوىمنهج البريطاني الال الجمع بين وجاء. التطور سريع رقميال عالمال لمواكبة والمطلوبة

  .العالميةالتعليم طبقًا ألحدث أساليب  جديدة جيالأ

مشروع سوديك  -يست افي سوديك  ألف متر مربع 20على مساحة تتجاوز " FBS"البريطانية المدرسة الفنلندية  تأسيساالتفاقية  تتضمن
 ،امهذا الع منهالمراحل األولى  وحداتتسليم  سيتم الذي يستايصبح سوديك  أنالمقرر  منوفدانًا.  655على مساحة  والمقامبشرق القاهرة 

الى أسرة باإلضافة  8000أكتر من  تخدمس، حيث للمشروع ةهاممتعدد االستخدامات. لذلك تُعد المدرسة الجديدة إضافة  متكامالً مشروعاً 
  بالكامل.  منطقة شرق القاهرة

 متكاملةيتمتع بمجموعة  والذيايست  سوديكب Club S ناديمن  مستفيدة ،ةيالرياضتنمية المهارات  علىخاص  بشكل المدرسة وتركز
  .2023في  البريطانية الفنلندية المدرسة ومن المنتظر افتتاح .والمنشآت المرافقمن 

ي ف و سوف تعمل  المدرسه فريقيا أفي منطقة الشرق األوسط وشمال  من نوعها األولى هيالمدرسة الفنلندية البريطانية  أن بالذكر جدير
 عاًما. 20الدولية في فنلندا، وهي مدرسة رائدة تتمتع بخبرة  ESPOOمدرسة مع  Sisterhood Agreement)خي (آأتفاقيه ت إطار

 مدرسة وفرتوباللغة اإلنجليزية.  التدريسعلى أن يتم معلمين من دول مختلفة، و من قبل مديرينالتدريس الفنلندية  طرق FBS وستطبق
ESPOO تقديمل، باإلضافة حول أفضل الممارسات الخبرات تبادلل برامجو، و الطالب المعلمينالمديرين وتبادل لبرامج أيًضا  الدولية 

 FGES في مجال التعليم الفنلندي  لرائدةا سسةؤالم قد تم تأسيسIGSCEالبريطانيالنظام و IB نظام البكالوريا الدوليةتطبيق  فيالدعم 
 ،لفنلنديةمنه في جميع أنحاء العالم وبدعم من وزارة التعليم ا واالستفادةنظام التعليم الفنلندي  تجربة لتعميماستجابة لدعوة الحكومة الفنلندية 

   .صرفي م البريطانية الفنلندية مدرسةال أول  إنشاء خطوة بشدة  تدعم  التي من قبل الوكالة الفنلندية للتعليم FGESعتماد اوقد تم 

 لمزج بيناعقاري يقدم هذا  مطور أول بكونها سوديك فشرتت : "سوديك لشركةالمنتدب  العضو-ماجد شريف يقولوتعليقًا على التوقيع، 
 تعليمال نم مستوىالجلب هذا يسعدنا  وباألخص .فريقياأمنطقة الشرق األوسط وشمال ومستوى مصر  علىالبريطاني والتعليم الفنلندي 

 يست."اسوديك  مشروعلقاطني  الفريد

 اريمع شركة رائدة في مجال التطوير العق اليومإن التوقيع  ”:لالستثمار فبك لشركه المنتدب العضوالصفتي  كريمصرح  قد جهته ومن
 طانيةفنلندية بريإطار إطالق فبك لالستثمار مشروع تأسيس ستة مدارس  فياألهمية  شديدة خطوةشرارة االنطالق و  يمثل سوديك مثل

  مصري .مليار وماتتان مليون جنية  بتكلف استثماريه مبدأيه هلعربيامصر في انحاء جمهوريه  دولية وجامعه

بارة عن تالقي العلم مع الحضارة ومن جانبه أكد السيد ريستو فاهانين، رئيس مجلس إدارة (أف جي إيه أس) على أن هذا المشروع هو ع
معربا عن سعادته بهذه الخطوة التي من شأنها منح الفرصة لتطبيق أفضل وأنجح النظم التعليمية، التي تتبناها مؤسسته، في جمهورية 

  مصر العربية.

التعليمية  القائمة على وضع السياسات كما صرح يووني كانجاسنيامي مدير عام البرامج في الوكالة الفنلندية للتعليم، "إن الوكالة، بصفتها
النظم التعليمية الدولية، سعيدة بهذه الخطوة خاصة وأن الشركاء فيها من األفضل كل في والتي جعلت فنلندا واحدة من أفضل  -في فنلندا 

  لتعاون التعليمي بين مصر وفنلندا."والذي يأتي في إطار امجاله، وأكد على الدعم الرسمي لهذا المشروع 



أهمية و كما قامت سفيرة التعليم الفنلندية، السيدة ماريانا سال، بتهنئة الموقعين على ما تم إنجازه، مؤكدة على اهتمام فنلندا بهذا المشروع
الذي ليس  تعيين سفيرة له، وهو المنصب هو اهتمام فنلندا بالتعليماكبر داللة على ن أ، وقالت بالخارج الفنلنديوجود شركاء لنشر التعليم 

  ،.له مثيل في جميع أنحاء العالم

فنلندي في مجال تبادل الخبرات التعليمية تمثل في أول زيارة يقوم بها وزير التعليم  –توقيع هذا العقد متزامنا مع تعاون مصري  وأتي
فيها بشركة "أف جي إيه أس" ضمن لقاءاته مع الشركات الفنلندية العاملة في منظومة  والذي التقىالمصري الدكتور طارق شوقي إلي فنلندا 

  .مصر في الفنلندير التعليم  تصدير التعليم الفنلندي.وأبدى وزير التعليم المصري إعجابه بجهود هذه الشركة و مجهوداتها في تصدي

  -انتهى-

   نبذة عن سوديك

العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين 
مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة االستخدامات في شرق وغرب 

 .www.sodic.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .(Ticker OCDI) القاهرة.سوديك مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز


