
 

 
 

 

 

 صحفي بيان
 

 "()"دي إس كيو جروب الكيو  دي سكويرز في 2ال سي بي فند  صندوق ل االسثمار األول
 

دي رة في على حصة أقلية كبي ستحواذاالعن اليوم "(، ال سي بي)" 2ال سي بي فند صندوق  نأعل، 2020 ديسمبر 6، القاهرة، مصر
الشرق األوسط وإفريقيا وتخدم أكثر من و  أوروباقة ول الوالء والمكافآت الشاملة في منط، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلإس كيو جروب

رأس المال كبيرة في ساسي من زيادة بشكل أ ال سي بياستثمار  كون تيمليون عميل.  100عميًلا محلياا ودولياا وتصل إلى أكثر من  45
للشركة على الصعيدين المحلي والدولي. كما تضمنت  الجغرافي النطاقيع وست وكذلكالجديدة التجارية األعمال  مجاالتلدعم توسيع نطاق 

قام صندوق الجيبرا فينتشيرز احد  باإلضافة إلى ذلك،  . المباشرلًلستثمار  صندوق إزدهارل المملوكةالصفقة االستحواذ على حصة األقلية 
بزيادة إستسثماره في المجموعة من خًلل   س كيو جروبإ ديأكبر صناديق اإلستثمار المبكر في مصر و احد المساهمين القدامى في 

 .المشاركة في هذه الصفقة
 

ية اإلعداد واإلدارة التشغيلية لجميع الجوانب الفن تتضمن ة، شامل اتدم لعمًلئها عروض خدم، وهي تق2011عام  دي سكويرزتأسست 
طاعات األعمال بما في ذلك البنوك، ة متنوعة من قمن خًلل مجموع دي سكويرزوالتجارية لبرنامج الوالء الخاص بهم. تعمل 

شبكة تجارية ال مثيل لها تمتد إلى إنشاء الشركة ب تعتزوالنفط والغاز. ، التجزئةب والبيعستهًلكية سريعة التداول، الا عواالتصاالت، والسل
 نيا وتنزانياواألردن ورومانيا وكي عات في جميع أنحاء مصرمنفذ في مختلف القطا 11000ًلمة تجارية وأكثر من ع 900أكثر من 
 ات العربية المتحدة.والمملكة العربية السعودية واإلمار  والمغرب

 

خدمات المالية عروض واللمجموعة "الكي" منصة متنقلة توفر لعمًلئها إمكانية الوصول إلى الخصومات وال، أطلقت ا 2019في عام 
 زياءواألوشبكة تغطي آالف التجار. تشمل الشبكة المطاعم والترفيه  تحميل ًليين عمليةم 5أكثر من وجود ب الكي تعتز. اليوم ، المناسبة

 .وغيرها واألجهزة المنزلية ثاثوالضيافة واأللصحة واإللكترونيات وا
ون . في عالم يواجه فيه المستهلكدي إس كيو جروبتوسع م خطط عدو  هميهاومسا المجموعةللشراكة مع مؤسسي  ال سي بي تتطلع

ا أساسياا لشريحة أوسع من  كرةالمبتوالخدمات المالية  ء والعروض والخصومات، أصبحت برامج الوالالية متزايدة باستمرارباء مأع  جزءا
القوي للحلول الرقمية  والتبنيقيمة  تفورات ذالتحقيق و الحاجة المتزايدة  لخدمةبوضع جيد للغاية  دي إس كيو جروبتمتع ي. الجمهور
 المبتكرة.

 

على  دي سكويرز ال سي بيتثمار واس: "ستساعد شراكة دي سكويرز التنفيذي لشركة، المؤسس المشارك والرئيس وان قناوي ف مر وأضا
ل الوالء حلو في مجال  بارها رائدةعتباانتها عمًلئها وتجارها في الشرق األوسط وإفريقيا وأوروبا والحفاظ على مك زيادةتسريع خطط 

 ."في المنطقة والمكافآت
 

على رقمنة  الكي، تعمل منصة العروض الرائدة أصبحت بعد أن: "الكيالمنتدب لشركة  مؤسس والعضو، الشريك الضاف ممتاز موسىأو 
ومرونة  معامًلت التوفيرالمعامًلت التجارية لمستخدميها. نحن نستخدم هذه البيانات لتوفير تجربة شراء أكثر مًلءمة باإلضافة إلى زيادة 

ت مالية ال يمكن لمعظم على تقديم منتجا في الوقت الحالي. يساعدنا هذا المستوى من فهم سلوك المستخدم إلى أقصى حد الدفعفي 
 ".الوصول إليها بخًلف ذلك تخدمينامس

 

ة إلى ناجحة للغاية في جذب مستخدمين جدد باإلضاف الكيلعمليات: “ال تزال ل التنفيذي  والرئيس، الشريك المؤسس عيسوي وأضاف أيمن 
في الشرق  مناسبةالخدماتنا عبر األسواق ق نطامشاركة قاعدة المستخدمين الحالية. مصر هي سوقنا األول ولدينا خطط لتوسيع  زيادة

صحيح لتحقيق أهدافهما على المسار ال والكي سكويرزدي تضع  سوف ال سي بياألوسط وأفريقيا. نعتقد أن هذه الشراكة االستراتيجية مع 
 ".تقبليةالمس

 

 .هفي الصفقة. كان المستشار القانوني للشركة هو يوسف وشركا ال سي بيقانوني المستشار هو المكتب التميمي للمحاماة 
 

 – هاية البيانن -



 

 
 

 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 
 

 : 2ال سي بي فند صندوق 
 

capitalpartners.cominfo@lorax 
 

  يتال بارتنرزكابنبذة عن لوراكس 
 

 .في مصرترتكز أعمالها  استثمار في األسهم الخاصة شركةوهي  2015عام )لوراكس كابيتال بارتنرز( تأسست لوراكس كابيتال بارتنرز 
في  ئدةروني، وهي منصة الدفع اإللكترونية الرافوري لخدمات البنوك والدفع اإللكتكابيتال بارتنرز للوراكس  وتشمل المحفظة االستثمارية

أوركيديا للصناعات و األوراق المالية في مصر؛  وإصدار رائدة في مجال تمويل المستهلك والتأجيرشركة وهي مصر؛ وثروة كابيتال 
صر ي مف لبذور الذرةج وهي أكبر شركة إنتاومصر هاي تك ية العيون العامة؛ أدو ، وهي شركة مصرية رائدة في مجال تصنيع الدوائية

تمد على التكنولوجيا في ج والمعالمدم، وهي أحد أكبر منصات المدارس الخاصة التي تقدم التعليم دارس د. نرمين إسماعيل للغاتمو 
 مصر. 

 

ر تثمااس أول دي إس كيو جروباالستثمار في ، ويمثل 2ال سي بي فند ل إغًلق لصندوق مؤخراا أو  لوراكس كابيتال بارتنرز تاختتم
 في إطار صندوقها الجديد. لوراكس كابيتال بارتنرزشركة ل
 

ا للوراكس كابيتال بارتنرز مكانتها  تثمرين العالميين الذين مصر من جانب والمس "الجسر" الذي يربط بينمثابة ب جعلهامما يالجيدة جدا
لة وفقاا للمخاطر وفي الوقت نفسه يساهمون عن يبحثون  من جانب  االقتصادية للدولةاالجتماعية و نمية التفي  تحقيق عوائد جاذبة معدَّ

 آخر. 
 

 . أمريكي مليار دوالر 46بقيمة ُمجمَّعة تتعدى  في مصرالصفقات إدارة تنفيذ و في فريق إدارة لوراكس كابيتال بارتنرز سجل حافل  يمتلك
 

 الموقع اإللكتروني:رة عن لوراكس كابيتال بارتنرز يرجى زيالتفاصيل ازيد من لم
http://www.loraxcapitalpartners.com . 
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