مجموعة  ،Honoris United Universitiesالمنصة التعليمية الرائدة المدعومة من
"أكتيس" ،تواصل توسعاتها في القارة األفريقية عن طريق دخول السوق المصري
دخول السوق المصري عن طريق ضم جامعة "ميريت" يعزز ريادة  Honorisفي افريقيا عند إتمام الصفقة
القاهرة في  ٢٢دسيمبر  – ٢٠٢١أعلنت اليوم مجموعة  ،Honoris United Universitiesالمملوكة لشركة االستثمار
العالمية الرائدة "أكتيس" ،عن أحدث توسّع لها من خالل التوقيع على العقود النهائية (المشروطة بموافقة وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي) للحصول على حصة حاكمة في جامعة "ميريت" ،وهي الجامعة الخاصة الرائدة في مدينة سوهاج الجديدة
بمصر .تعتبر  Honorisأول وأكبر منصة خاصة للتعليم العالي في أفريقيا تلتزم بإعداد المواهب األفريقية ذات المستوى العالمي
لدخول سوق العمل مستقبالً ،وتضم المجموعة مؤسسات تعليمية رائدة في المغرب ونيجيريا وتونس وجنوب إفريقيا وموريشيوس،
ومسجل بها أكثر من  ٦١ألف طالب.
اختارت  Honorisجامعة "ميريت" لتكون هي بداية الدخول في سوق التعليم المصري وهو أكبر وأهم أسواق التعليم العالي في
أفريقيا حيث يوجد به أكثر من  ٣ماليين طالب .ومن شأن هذه الشراكة اإلستراتيجية أن تتيح لكل من "ميريت" و Honoris
اال ستجابة للطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة في صعيد مصر مع التركيز على العلوم الطبية والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات .ومن الجدير بالذكر أن جامعة "ميريت" تأسست في عام  ٢٠١٩وتضم حاليا  ٣كليات قائمة وهي كليات الطب
والصيدلة والعالج الطبيعي .وتعمل هذه الكليات على تسريع وتيرة التركيز على العلوم الصحية األكثر أهمية ضمن
مجموعة  ،Honorisلتصبح "ميريت" ثاني مؤسسة تشمل كلية طب متخصصة في المجموعة بعد جامعة النيل في نيجيريا.
وتستعد "ميريت" ،باعتبارها واحدة من أربع جامعات خاصة فقط في صعيد مصر والوحيدة في سوهاج ،للمساهمة بقوة في دعم
جهود البحث العلمي وتنمية المجتمع وإعداد المواهب المصرية ذات المستوى العالمي في صعيد مصر .وأبرمت "ميريت" شراكات
مع مؤسسات عديدة منها جامعة سوهاج كما عززت العالقات األكاديمية مع جامعات في المملكة المتحدة والواليات المتحدة
وأستراليا.
تعليقا على إعالن هذه الصفقة ،قال د .جوناثان لو ،الرئيس التنفيذي لمجموعة " ، Honorisتعد هذه الصفقة مهمة إستراتيجيًا
بالنسبة لـ  ، Honorisخاصة ونحن نسجل أول تواجد لنا في مصر التي تشكل أهمية استراتيجية كبيرة لقطاع التعليم في أفريقيا .ومع
انضمام "ميريت" إلى مهمة "التعليم من أجل التأثير" الخاصة بنا ،سنواصل دعم جهودنا المرتكزة على العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات عن طريق دمج خبرتها المهنية في مجموعتنا .وبالنظر إلى اإلمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر ،فإنه من
دواعي سرورنا االستثمار في قطاع التعليم العالي في مصر ".
وقال د .صديق عفيفي ،رئيس مجلس أمناء "ميريت" ،الذي لديه  ٥٠عا ًما من الخبرة في اإلدارة والريادة األكاديمية والجامعية،
"إن انضمامنا إلى عائلة  Honorisمن شأنه أن يضيف قيمة كبيرة إلى الخدمات التي نوفرها لطالبنا ،فضالً عن إرساء دعائم
أكاديمية قوية لكلياتنا الحالية والمستقبلية .تتمتع  Honorisبدور فريد يتيح لها نقل المعرفة الالزمة لخطط تطوير "ميريت" لتلبية
الطلب المتزايد على التعليم الخاص في صعيد مصر .وتعدّ مدينة سوهاج الجديدة منطقة ذات أهمية متزايدة لدفع عجلة التنمية
والتطوير في صعيد مصر ونتطلع لالستفادة من سجل اإلنجازات الحافل ل Honorisفي النهوض بالتعليم في مصر إلى أفاق
أعلى".
واضاف د .شريف الخولي ،الشريك ورئيس "أكتيس" لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة ،Honoris
"تعد مصر سوقا استراتيجيا ذات أولوية عالية بالنسبة لنا في "أكتيس" ،حيث حققنا فيه نجاحات بارزة ومتعددة على مدى ما يقرب
من عشرين عاما ً من االستثمار في مصر .تحظى خطط نمو  Honorisبالدعم الكامل من "أكتيس" ،وقد كان دخول سوق التعليم
العالي المصري ركنا أساسيا من استراتيجيتنا االستثمارية لتوسيع نشاطنا في القارة األفريقية .ومن دواعي سرورنا أننا تمكنا من
العثور على جامعة متميزة مثل "ميريت" للبدء في بلورة وتحقيق خططنا الطموحة لالستثمار في قطاع التعليم في السوق المصري،

ونتطلع إلى التعاون عن كثب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلستصدار الموافقات الالزمة إلتمام هذه الصفقة المهمة
بنجاح من أجل بدء خطط التطوير والتوسع لجامعة "ميريت".
نبذة عن شركة Honoris United Universities
تعد  Honoris United Universitiesأول وأضخم مجموعة خاصة للتعليم العالي في أفريقيا تلتزم بإعداد وتثقيف جيل المستقبل من القادة
والمهنيين األفريقيين الذي يمكنه التأثير إقليميًا في عالم تسوده العولمة .إن الرؤية التعاونية والمرونة الثقافية وطرق التفكير والمهارات القابلة
للتكيف مع تغيرات سوق العمل هي أساس رؤية مجموعة  Honorisللتعليم العالي وتحرص  Honorisعلى الجمع بين خبرات المؤسسات
األعضاء فيها من أجل إعداد خريجين متميزين على المستوى اإلقليمي يتمتعون بقدرة تنافسية في أسواق العمل المعاصرة والناشئة التي تنمو
بشكل مطرد وتتطلب الكثير ويزداد تأثرها بالتحول الرقمي.
ً
ومركزا تعليميًا وعبر
تضم مجموعة  Honoris United Universitiesمجتمعًا يتكون من  ٦١،٠٠٠طالب وطالبة في  ٧٠حر ًما جامعيًّا
اإلنترنت ،في  ١٠دول و ٣٢مدينة أفريقية ،كما تضم المجموعة  ١٤مؤسسة من جامعات متعددة التخصصات ومدارس متخصصة ومعاهد
فنية ومهنية ومؤسسات التعلم المباشر ومؤسسات التعلم عن بُعد ومؤسسات التعلم عبر اإلنترنت؛ ويحظى الطالب في المجموعة بفرصة
لالستفادة من شراكات حصرية وبرامج تبادل في أكثر من  ١٩٠جامعة في جميع أنحاء أوروبا والواليات المتحدة وآسيا ،ويتم تقديم أكثر من
 ٤٢٠شهادة في العلوم الطبية والصحية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات واألعمال والحقوق والهندسة المعمارية والفنون والتصميم واإلعالم
والعلوم السياسية والتعليم.
Honoris United Universities. Education for Impact. www.honoris.net

نبذة عن جامعة "ميريت"

تأسست جامعة "ميريت" بموجب قرار رئيس الجمهورية في عام  ٢٠١٩كجامعة مصرية خاصة تقع في مدينة سوهاج الجديدة بصعيد مصر.
وهي جامعة متعددة التخصصات تقدم برامج البكالوريوس في حرمها الجامعي العصري الذي سيغطي مساحة تزيد عن  ١٤٠ألف مترا ً مربعا ً
عند اكتماله .ولدى جامعة "ميريت" ثالثة كليات حالية هي الطب والعالج الطبيعي والصيدلة ،وتخطط الستقبال آالف الطالب من خالل إنشاء
المزيد من الكليات من ضمنها العلوم الصحية والتمريض والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة األعمالwww.merit.edu .

نبذة عن "أكتيس"
"أكتيس" هي مستثمر عالمي رائد في األسواق الناشئة .تُدير "أكتيس" منذ تأسيسها  ٢٤مليار دوالر أمريكي وترتكز عملياتها على االستثمارات
المستدامة .تؤمن "أكتيس" بأن القيم تشكل قوة دافعة للقيمة ،وذلك من خالل الخبرة التشغيلية العميقة ،والحضور واسع النطاق على األرض،
ونهج العمل القائم على القيم ،وهذا ما يم ّكن "أكتيس" من توفير عائدات تنافسية للمستثمرين المؤسسيين ،وإحداث تأثير إيجابي هائل على
الدول والمدن والمجتمعات التي تستثمر فيها .ومن الجدير بالذكر أن "أكتيس" لها رحلة طويلة وناجحة في مصر بدأت منذ ما يقرب من
عشرين عاما ً قامت خاللها بإستثمارات كبيرة تتخطي المليار دوالر في العديد من الشركات المصرية الناجحة في مختلف القطاعات.
www.act.is

مستشارو الصفقة
لعبت شركة كومباس كابيتال دور المستشار المالي لصالح "ميريت" .ولعب مكتب التميمي وشركاه دور المستشار القانوني للطرف البائع في
الصفقة .لعب مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني المحلي لشركة  ،Honorisوقدم مكتب كليفورد تشانس االستشارات
الدولية .وتولت بي دبليو سي إجراء الفحص النافي للجهالة لصالح .Honoris
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