
	
	

	شركة السویدى كابیتال القابضةو 	(CIRA)كھ بین شركة القاھرة لإلستثمارشرا

	بمنطقة الدلتا	إلنشاء جامعة

	

و شركة 	(CIRA)	شركة القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة كل من بین شراكة ھى، 	(CEE)	القاھرة مصر للتعلیم شركة تتمكن
 مدینة فدانًا في ٥٨تخصیص أرض مساحتھا  الحصول على من ،	Holding	Capital	Elsewedy	السویدى كابیتال القابضة

 دمیاط الجدیدة من خالل ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة ، حیث سیتم إنشاء جامعة على أحدث طراز في قلب منطقة الدلتا
طالب من  ٢٥٠٠٠كلیة لخدمة أكثر من  ١٦ستوفر الجامعة أكثر من . ولتقدیم مستوى تعلیمى ممیز فى تلك المنطقة الحیویة

جنیھ مصري، ومن المقرر إفتتاح 	ملیار ٢٫٥	یصل إجمالي استثمارات المشروع إلىجمیع أنحاء المنطقة. ومن المتوقع أن 
	.٢٠٢٣المرحلة األولى من الجامعة في سبتمبر 

	

	شركة السویدى كابیتال القابضةو	(CIRA)	تم التخطیط للشراكة اإلستراتیجیة بین شركة القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة
Elsewedy	Capital	Holding		 لتصبح أكبر منصة تم إنشاؤھا للتعلیم الخاص في مصر، حیث تؤمن الشركتان بأھمیة تطویر 

لعلم أن الجانبین . مع اتوسیع التجربة األكادیمیة للجمیعوإثراء المجتمع بالعملیة التعلیمیة لبأنحاء الجمھوریة  یةالتعلیم العملیة
میة رئیسیة أخرى بما في ذلك قطاع ریاض األطفال وحتى التعلیم یتعاونان، لیس فقط في ھذا المشروع ولكن في مشاریع تعلی

		.الثانوي

	

	، وھما مدرسة ساكسوني الدولیة ٢٠٢١بتقدیم مدرستین بغرب القاھرة إعتباًرا من سبتمبر 		(CEE)	ستبدأ القاھرة مصر للتعلیم
"SIS"	ومدرسة بریتیش كولومبیا الكندیة الدولیة	"BCCIS"	 نطاق مدارس التخطیط لتوسیععالوة على ذلك ، تم	SIS	و	BCCIS	

 و مختلف المراحل التعلیمیة منمصر  مختلف محافظاتفي مواقع جغرافیة أخرى في 	School	British	Regent	ومدرسة
		.ریاض األطفال وحتى التعلیم الثانوي وسیتم اإلعالن عنھا الحقًا، باإلضافة إلى مشاریع تعلیمیة أخرى في طور اإلعداد

باإلضافة إلى الجامعة الثانیة لـ 	(CIRA)	ذه الجامعة كرابع جامعة مخططة لـ شركة القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریةتأتي ھ
، مما یعزز بصمتھم في العملیة التعلیمیة بجمھوریة مصر Holding	Capital	Elsewedy	شركة السویدى كابیتال القابضة

		.العربیة

	

عتبر ن ومتنا في توفیر تعلیم عالي الجودة بتكلفة مناسبھ في مختلف المحافظات المصریة ؛ نحن نسعى باستمرار إلثراء بص"
منطقة الدلتا خطوة حاسمة بسبب الطلب الھائل على جودة الخدمة المقدمة من الطرفین في التعلیم العالي ".  فى دخولال

ة ك الجانبان رؤیة مشتركة ودینامیكیات عمل قوی"یسعدنا العمل بشكل وثیق مع شركة السویدي كابیتال القابضة حیث یتشار
للغایة لتحقیق الكثیر من أجل تطویر التعلیم في مصر، ونحن حریصون على مواصلة النمو معًا من خالل ھذه الشراكة 

	"المتبادلة

		.السید محمد القال ، الرئیس التنفیذي ، شركة القاھرة لإلستثمار و التنمیة العقاریة-

	



	
في إنشاء منصة لتضیف 	(CIRA)	للغایة بشأن الشراكة مع شركة القاھرة لإلستثمار و التنمیة العقاریةنحن متحمسون "

القاھرة واإلسكندریة ، ولھذا  لیس فقط تتضمن عدید من المحافظات أن مصر حیثتعلیًما عالي الجودة إلى السوق المصري. 
، لكذتاج إلى تعلیم عالي الجودة في القطاع الخاص. لتحقیق السبب سیتم توجیھ تركیزنا إلى المحافظات المحرومة التي تح

فى السویدى  رؤیتنا ھامعتتوافق  حیثو )CIRAالتنمیة العقاریة (اكھ مع شركة القاھرة لإلستثمار وتكون الشراخترنا أن 
		."	للكافةان تكون متاحة ورات العالمیة وطتطویرھا لتتواكب مع التبخصوص اھمیة العملیة التعلیمیة وكابیتال 

	.ھیثم صبري ، الرئیس التنفیذي لمجموعة السویدي كابیتال القابضة المھندس-

	

	(CIRA)	عن شركة القاھرة لإلستثمار و التنمیة العقاریة

 من اعتباًرا) ھي أكبر مزود متكامل لخدمات التعلیم في القطاع الخاص المصري. CIRAالقاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة (
. كما تمتلك ألف طالب ٢٩٫٥مدرسة بھا 	٢٤ 	(CIRA)رة لالستثمار والتنمیة العقاریةشركة القاھ وتمتلك تدیر ٢٠٢١	أغسطس

)CIRA () جامعة بدر بالقاھرةBUC المرحلةالي باإلضافة كلیة مختلفة،  ١٦ألف طالب في ١٤٫٥) التي یبلغ مجموع طالبھا 
 بمدینة أسیوط الجدیدة.) BUAجامعة بدر بأسیوط (ب االولي

	

	(Holding	Capital	Elsewedy)	عن شركة السویدى كابیتال القابضة

استثمارات 	Cap	Elsewedy	شركة استثماریة مملوكة للقطاع الخاص. تمتلكالسویدي كابیتال القابضة (السویدي كاب) ھي 
، والتعلیم 	Mangroovy	و	Developments	Way	Water	نشطة في العدید من القطاعات مثل العقارات والضیافة من خالل

مدى  شركة المصرفیة مثلفي العاصمة اإلداریة الجدیدة ، والخدمات المالیة غیر 	Hub	Knowledge	The	العالي من خالل
	.والرعایة الصحیةلمقاوالت اقطاعات یاالضافة الى للتأجیر التمویلى 	Easylease	شركةللتأمین و

	


