
 
 
 
 

من خالل  سي آي كابيتال تواصل توسعاتها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

لتمويل متناهى الشركة الرائدة ل  -ريفى  حصة أغلبية فى شركة علىاالستحواذ اتمام 

 الصغر
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 من% 80االستحواذ على اتمام عن  ، في مصر جال الخدمات الماليةالمجموعة الرائدة فى م،  سي آي كابيتال تعلن

 تهدف إلىالطموحة التي  سي آي كابيتالستراتيجية صفقة اهذه ال. وتعزز مويل متناهى الصغرشركة ريفى للتسهم أ

ريفي صاحبة الرخصة األولى فى مصر شركة  تعدلنمو. ل خطتهاتحفيز لإنشاء منصة للخدمات المالية غير المصرفية 

ة فروعها وانتشارها شبكعميل من خالل  300,000 ألكثر منالتمويل متناهي الصغر والتي تقدم خدماتها  قطاعفى 

 في مصر. الجغرافي 

خدماتها المالية غير  مجموعةسي آي كابيتال من هذا االستحواذ إضافة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى ستهدف تو

في مجال  الرائدةالمصرية  اتالشركأحدى المصرفية والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي عن طريق كوربليس، 

لعمالئها ، تتيح خدمات مالية متكاملةللتحول إلى مجموعة  سي آي كابيتالتعزز هذه االتفاقية جهود . والتأجير التمويلي

 ول المالية المبتكرة. من الحل مجموعة متنوعة

بقيادة أحمد البردعي دارة الحالى لريفى قوم بتقديم الدعم الكامل لفريق اإلتسوف  سي آي كابيتالومن الجدير بالذكر أن 

وقد مساهمى الشركة. بالتعاون مع واالستمرار في تنميتها التوسعية تنفيذ خطة الشركة ل، سس والرئيس التنفيذي ، المؤ

االستحواذ على مكانة رائدة بقطاع التمويل و بالشركة القروض محفظةتمكن فريق العمل المتميز بريفي من تعزيز 

  .ئهاتلبى متطلبات عمالمتناهي الصغر في مصر بفضل قدرة ريفي على تقديم حلول تمويلية 

 —نهاية البيان —

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 نبذة عن سي آي كابيتال

، تقدم من خالل مقرها الرئيسي  في مصر ، المجموعة الرائدة فى مجال الخدمات الماليةسي آي كابيتال القابضة )"سي آي كابيتال"( 

بالقاهرة ومكاتبها في نيويورك ودبي، مجموعة واسعة من الخدمات المالية لقاعدة عمالء متنوعة من المستثمرين األفراد وذوي المالءة 

ترويج وتغطية االكتتابات ، ات المالية الدولية وكبرى الشركات. "سي آي كابيتال" تقدم باقة متميزة من الخدمات في المالية والمؤسس

الرائدة في إحدى الشركات خدمات التأجير التمويلي من خالل  كما تقوم بتقديم .األصول، وإدارة  ، البحوث األوراق الماليةالوساطة في 

 ويلي كوربليس. السوق المصري للتأجير التم

ألربع سنوات  EMEA Finance "سي آي كابيتال" حصدت جائزة "أفضل بنك استثمار في مصر" من مؤسسة من الجدير بالذكر أن

 . 2015و 2014لعامي  Global Financeومن مؤسسة   2016إلى  2013متتالية من عام 

 

 نبذة عن ريفي 

تعمل في قطاع الخدمات المالية المتنوعة وتقوم بالتركيز على وومقرها القاهرة  2007سست ريفي للتمويل متناهي الصغر في عام أ

التمويل المتخصص. تقدم الشركة خدمات اإلقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجاالت الزراعة أو اإلنتاج أو الخدمات أو المجاالت 

ة لتقديم خدمات التسويق واالستشارات الفنية وإجراء الدراسات االقتصادية المتعلقة بمجال التمويل متناهي الصغر. المدرة للدخل باإلضاف

بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد في مصر وتعتبر ريفي صاحبة أول رخصة في مجال التمويل متناهي الصغر 

 صدار قانون التمويل متناهي الصغر. ا

 


