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 أسهم شركة فورى، يفاحتاد من املستثمرين الدوليني يستحوذون على حصة أغلبية 
 مصر يف اإللكرتوينجمال خدمات السداد  يفالشركة الرائدة 

 

 ملصرياقامت اليوم جمموعة من املستثمرين الدوليني تضم كًلا من صندوق االستثمار  -2015نوفمرب  11القاهرة: 
 Helios( وهيليوس إنفستمنت ابرتنرز )Egyptian American Enterprise Fund) مريي األ

Investment Partners )-  وصندوق الشرق األوسط ومشال  -تقدم هلا املشورة  اليت ابلنيابة عن الصناديق
 على االستحواذ( ابإلعًلن عن MENA Long-Term Value Fund) طويلة األجل لًلستثماراتأفريقيا 
مصر وذلك  يفجمال الفواتري واملدفوعات اإلليرتونية  يفإحدى الشركات الرائدة  ه هم شركة فورى و يف أس أغلبية حصة

 تقريباا. أمريي مبا يعادل مائة مليون دوالر  مصريمليون جنيه  773بسعر شراء إمجايل بلغ 
 

 والتاار ط املستهلينيجتدر اإلشارة إىل أن شركة فورى تقدم ملستخدميها خدمات سداد الفواتري وذلك من خًلل رب
واجلهات احليومية واملؤسسات املالية ببوابة موحدة ميين الولوج إليها من خًلل عدة قنوات، تتضمن هذه القنوات 

ومياتب الربيد واإلنرتنت وكذا حمافظ شبيات احملمول، هذا وقد  اآليل( وآالت الصراف POSأجهزة نقاط البيع )
مًلئمة مصر وقدمت لعمًلئها حلول مبتيرة و  يف اإلليرتوينرة خدمات السداد صدا يفظلت شركة فورى منذ أتسيسها 

 50,000لسداد الفواتري، كما تقوم الشركة إبجراء أكثر من مليون عملية يومياا من خًلل تشغيل شبية تضم أكثر من 
 كافة أحناء اجلمهورية.  يفمدينة وضاحية  300وكيل موزعني على 

 
واسعة االنتشار  هذا اجملال ابإلضافة إىل العًلقات يفاجملموعة من املستثمرين من خربات كبرية  ونظراا إىل ما متتليه هذه

  شرتاك مع فريق اإلدارة ومؤسسة التمويل الدولية ابال-أحناء أفريقيا والشرق األوسط، فإهنا ستعمل  يف
 (International Financial Corporation) إي إم إي انرتانشوانل و (EME International) 

على تسريع مسار النمو من خًلل متيني الشركة من زايدة انتشار خدماهتا املالية  -الشركة  يف مسامهني الذين سيظلون
 .التوسع على الصعيد الدويل يفمصر وكذا حتقيق طموحها  يف
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حنن سعداء بقوله " االستحواذعلى عملية هذا وقد علق السيد أشرف صربي، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، 

ملشاركة مسامهينا اجلدد لتحقيق الرؤية املشرتكة بيننا يف التوسع واالستفادة من وضعنا الرايدي يف السوق وما منليه من 
تقنية. كما أن استمرار فريق اإلدارة كمسامهني يف شركة فوري يعيس ثقتنا يف اخلربة الفنية والقدرات املالية اليت جيلبها 

كما أضاف صربي أن "شراكتنا مع جمموعة االحتاد سيعزز من فرصنا  ائنا اجلدد للدخول يف مرحلة منو جديدة.شرك
ل على ثقتنا يف ، كما أنه يد-وذلك على الصعيد اإلقليم  وإفريقيا  –لتنويع نشاطاتنا والتوسع خارج السوق احمللى 

ني يؤكد على ابإلضافة إىل أن قدرتنا يف جذب مستثمرين دولي مستثمرينا ورايدية فوري يف جمال املدفوعات اإلليرتونية.
  ر."هذا اجملال، كما يؤكد على تعميق عملية اإلدماج املايل يف مص يفوجود فرص استثمارية هامة حيث نواصل االبتيار 

 
 اجملوعة املالية هريميس قامت بدور مستشار املسامهني البائعني والسمسار املنفذ للصفقة.

 
 Norton) ال ال يبومشاركوه وكذلك ميتب نورتن روز فولربايت   ري، نور وطه ابلتعاون مع التميمضميتب خ

Rose Fulbright LLP مثًل جمموعة املستثمرين املستحوذين كمستشارين قانونني. أما خبصوص البائعني من )
  ب اإلبراشمن فريق اإلدارة ميت نياملسامهني فقد قام بتمثيلهم ميتب الدكتور زكى هاشم وشركاه، وقد مثل البائع

 وشركاه.
 

 نبذة عن شركة فورى:
لتقدمي اخلدمات املالية للعمًلء والشركات عرب قنوات متعددة  ٢٠٠٨أول وأكرب شبية مدفوعات اليرتونية يف مصر، أتسست عام   هفوري 

 لف نقطة خدمة متوافرة يف مجيع أحناء اجلمهورية.أ ٥٠كثر من أو 
 

ل  شهادات فريق العمل ابلشركة، وه  تطبيقات وتقنيات متوافقة مع املعايري القياسية ألع تقنيات خاصة قام بتطويرها ىعلوتعتمد شبية فوري 
شبية  ى، ومن خًلل هذه التقنيات يتم ابلفعل إجراء أكثر من مليون عملية مالية علPCI DSSمستوي العامل مثل شهادة  ىعلأمن املعلومات 

 يومياا. فوري
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وين ابإلضافة ع ابلنقد اإلليرت فالدوتتضمن خدمات فوري خدمات حتصيل املدفوعات وشحن اهلاتف احملمول، واكتساب العمًلء اجلدد وتيسري 
مليون  ١٥مليون جنيه وقد قامت خبدمة أكثر من  210لقرابة  ٢٠١٤خلدمات مراكز حتصيل النقد للشركات. هذا وقد وصلت أرابح فوري لعام 

 ميل يف مصر.ع
 

 :Egyptian American Enterprise Fund مريك األ املصرينبذة عن صندوق االستثمار 
 

مت  لذياهو كيان ممول من قبل حيومة الوالايت املتحدة األمرييية مستوحى من منوذج صندوق االستثمار  مريي األ املصريصندوق االستثمار 
 1.1نذ إنشاءه ما يزيد على قام هبا الصندوق ماليت التسعينيات. وقد بلغ حام االستثمارات املباشرة  يفأورواب الوسطى والشرقية  يفتطويره بنااح 
 مت استثمارهم من قبل صناديق خاصة موازية. أمريي مليار دوالر  6.9وذلك ابإلضافة إىل  أمريي مليار دوالر 

 
وزايدة االستثمار  املايل، على دعم اإلدماج أمريي مليون دوالر  300خص به يبلغ رأس ماله املر  الذيو  مريي األ املصرييعمل صندوق االستثمار 

من  املصريطاع اخلاص حتفيز الق ه مصر وذلك هبدف التنمية االقتصادية على املدى الطويل. وتعد مهمة الصندوق األساسية  يفواحمللى  األجنيب
 ة والتينولوجيا احلديثة والوصول اىل حتقيق أرابح مالية كبرية.خًلل توفري فرص الوصول إىل االستثمار وتنمية املوارد البشري

 
 .ويرتأس الصندوق جملس إدارة ميون من مهنيني من اجلنسيات املصرية واألمرييية

 
 . http://www.eaefund.orgعلى  مريي األ املصريميين احلصول على معلومات إضافية عن صندوق االستثمار 

 
 :Helios Investment Partnersنبذة عن هيليوس إنفستيمنت ابرتنرز 

 
مليار دوالر  3جمال االستثمارات داخل القارة االفريقية وتدير صناديق استثمارية حبام يزيد على  يفشركة تعمل  ه هيليوس إنفستمنت ابرتنرز 

يق املعاشات العامة ذلك صناديق الثروة السيادية وصناد يفالعامل مبا  يفموعة واسعة من كبار املستثمرين . وتشمل قاعدة هيليوس املتنوعة جمأمريي 
اء الوالايت املتحدة أحن يفواخلاصة، واألوقاف واملؤسسات، والصناديق اخلاصة بصناديق االستثمار، ومياتب العائًلت، ومؤسسات التنمية املالية 

 فريقيا.األمرييية واورواب وآسيا وأ
 

، وقد لندن والجوس ونريويب يفوهلا مقرات -على االغلب  –ويرأسها فريق من جنسيات أفريقية  2004عام  يفأتسست هيليوس انفيستمنت 
تعمل الشركات و  مجيع أحناء القارة األفريقية ومشل ذلك، نيارياي وغاان وكينيا وتنزانيا وأجنوال ومشال أفريقيا واملغرب. يفقامت بعمل مشاريع استثمارية 

كافة أقاليم القارة وتقوم هيليوس بتقدمي رأس املال واملعرفة الفنية للمشروعات اإلفريقية، ولدى   يفدولة  35أكثر من  يفاستثمرت فيها هيليوس اليت 
يؤسس  لذيااملشروعات بدءاا من الشركات الصغرية حديثة البدء إىل اليياانت العمًلقة على النحو  يفالشركة سال حافل ابالستثمارات الناجحة 

 اجملاالت ذات الطبيعة االقتصادية مضمونة العوائد واالرابح. يف اإلفريق رايدة للسوق 
 

  www.heliosinvestment.comميين احلصول على معلومات إضافية عن هيليوس إنفيستمنت ابرتنرز على 

http://www.eaefund.org/
http://www.heliosinvestment.com/
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 (:MENA Long-Term Value Fundطويلة األجل )لًلستثمارات نبذة عن صندوق الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

 
 يف( بتيوين شراكة Wellcome Trustوصندوق الوقف اخلريى ويليوم ترست ) (EFG Hermes)قامت شركة اجملموعة املالية هريمس

ريميس منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، واليت تتضمن قيام اجملموعة املالية ه يفاملشروعات العامة واخلاصة طويلة املدى  يفلًلستثمار  2010
ستثمارية ا صاملنطقة يقوم ابالستثمارات العامة واخلاصة ساعياا إلجياد فر  يفابلعمل كمدير استثمار للصندوق. ويعد هذا الييان األول من نوعه 

 .أمريي مليون دوالر  500 حوايلالوقت الراهن  يف. ويبلغ حام الصندوق البارزة أبسواق املنطقةالشركات  يف متمركزة املدى طويلة
 

ستتتتتتتتتتواق املال عاماا من اإلجناز املتواصتتتتتتتتتتل يف أ 30اجملموعة املالية هريميس ه  بنك االستتتتتتتتتتتثمار الرائد يف العامل العريب وتربو خرباهتا على أكثر من 
ص الشتتتتركة يف تقدمي ابقة فريدة من اخلدمات املالية واالستتتتتثمارية تشتتتتمل الرتويت وتغطية االكتتاب وإدارة األصتتتتول والوستتتتاطة يف  اإلقليمية. تتخصتتتت 

، وقطر، ماناألوراق املالية والبحوث واالستتتتتتتتتتتتتتتثمار املباشتتتتتتتتتتتتتتر والتيفجري التمويل  من خًلل تواجدها يف مصتتتتتتتتتتتتتتر، واألردن، واليويت، ولبنان، وع
 والسعودية، واإلمارات 

 hermes.com-www.efg ملزيد من املعلومات ميين الدخول على
 

تشرف على  اليتالعامل ومن بني املؤسسات االستثمارية طويلة األجل حسنة السمعة و  يفإحدى أكرب املؤسسات اخلريية  ه ويليوم ترست 
 . أمريي مليار دوالر  30استثمارات تزيد قيمتها عن 

  www.wellcome.ac.ukملزيد من املعلومات ميين الدخول على 
 

 الصحف : التصالل
 

 عادل البنداري
 شركة فورث دامينشن للعًلقات العامة

 شارع سوراي، املهندسني، القاهرة  14
 9988 3760 202+: تليفون
 3462 212 20122+: حممول

 adel@fdpr.net: بريد إليرتوين

 م  عبد احلميد
 شركة فورث دامينشن للعًلقات العامة

 شارع سوراي، املهندسني، القاهرة  14
 9988 3760 202+: تليفون
 0222 133 20122+حممول: 

 may@fdpr.net: بريد إليرتوين
 

http://www.efg-hermes.com/
http://www.efg-hermes.com/
mailto:adel@fdpr.net
mailto:may@fdpr.net

