بيان صحفي

شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش .م .م تعلن عن تشكيل تحالف استراتيجي مع شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية

) (CIRAل نشاء مدرستين دوليتين في O West

القاهرة 8 ،مارس  – 2020أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر وشركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية ( )CIRAعن توقيع
اتفاقية إلنشاء مدرستين جديدتين في مشروعها  O Westفي مدينة السادس من أكتوبر .وتعتبر هذه االتفاقية الثانية لتطوير المدارس
التي وقعتها شركة أوراسكوم للتنمية مصر منذ بداية العام في مشروعها .O West
بموجب االتفاقية ،ستقوم  CIRAبتطوير مدرستين جديدتين بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى  450مليون جنيه مصري تقريباً .وستتولى
" "Eduhiveإحدى الشركات التابعة لـ  CIRAاإلشراف االداري على المدارس والتي تستهدف االفتتاح الرسمي للمدرستين في الموسم

الدراسي  .2022/2021وتعتبر  CIRAمن أكبر المؤسسات المصرية التي تقدم خدمات تعليمية في القطاع الخاص حيث تمتلك

وتدير  22مدرسة و تقدم مناهج تعليمية متعددة ،بما في ذلك المناهج البريطانية واألمريكية والفرنسية واأللمانية والكندية والوطنية وتضم

أكثر من  27,000طالب.

والجدير بالذكر ،أن المدرسة االولي هي مدرسة ساكسوني الدولية ( Saxony International School )SISومقرھا ألمانيا حيث
تقدم المناھج األلمانية "" IBو“  . " Abiturتم تأسيس المدرسة عام  200٣وتتضمن  18مدرسة دولية و 18حضانة في المانيا بإجمالي
عدد  4,500طالب في جميع المراحل الد ارسية (.)K-12

في حين أن المدرسة الثانية هي مدرسة البريطانية الكولومبية الكندیة الدولية (British Columbia Canadian )BCCIS

 ، International Schoolوالتي تم إنشائها في عام  ، 2005وتتضمن  47مدرسة دولية حول العالم فى مصر وفرنسا واليابان
والبحرين والصين وكولومبيا وتايالند وتطبق المنھج الكندي  BC curriculumلكل المراحل ( )K-12والذي تم تصنيفه من اعلى النظم

التعليمية دولياً.

اسيا باإلضافة الى المختبرات والمكتبات وغرف الفنون المسرحية،
ستوفر كلتا المدرستين تعليماً ذو جودة عالية وستضم  112فصالً در ً
وأماكن لمختلف األنشطة الرياضية وفصول األنشطة المختلفة األخرى لضمان جودة التعليم المقدم.
وعلق المهندس عبد الحميد أبو يوسف ،العضو المنتدب التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر "باإلضافة إلى أهمية التحالف

االستراتيجي مع واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تعليمية وتنمية الخدمات المقدمة لعمالئنا لدعم مفهوم المدن

المتكاملة في مشروع  ،O Westفإن تلك االتفاقيات في المجال التعليمي والتي تمكنا من إتمامها بنجاح على مدار االسابيع الماضية

أدت إلى تحقيق تدفقات نقدية تبلغ  ٣17مليون جنية مصري تقريباً والتي تقع ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف الي اإلسراع من

عملية تطوير أراضي المجموعة في عام ".2020

سارة الجواهرجي
رئيس عالقات المستثمرين
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