تحالف يؤسس منصة اليتهاوس لالستثمارات التعليمية برأسمال  1.75مليار جنيه
المصرف المتحد ينضم الى الصندوق السيادي وبنك مصر والقابضة للتأمين في اإلغالق األول البالغ قيمته  500مليون جنيه
بلتون المالية القابضة قامت بدور المستشار المالي
إدارة مشتركة للصندوق من المهندس حسام قباني و"أيرنوود لالستثمارات" و"مصر كابيتال"

القاهرة  13 -سبتمبر 2021

قام المصرف المتحد بالمشاركة فى التحالف الذى يضم صندوق مصر السیادي وبنك مصر والقابضة للتأمین لتأسیس منصة اليتهاوس لالستثمارات
التعلیمیة برأسمال مستهدف  1.75ملیار جنیه ,و جارى الحصول على موفقة البنك المركزى .وسیقوم التحالف إلى جانب مستثمرين أخرين
باالكتتاب في اإلغالق األول للمنصة التعلیمیة بقیمة تتخطي  500ملیون جنیه.
وتمتلك منصة "اليتهاوس" فرصا واعدة للنمو وتتوائم مع استراتیجیة التحالف باالستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات
مؤثرة في قطاع التعلیم ،كما تتالقي مع استراتیجیة التحالف في االستثمار في مجال التعلیم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات
واستغالل أصول الدولة عبر منصة "اليتهاوس" التعلیمیة من خالل إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسینها وتعظیم
قیمتها.
وبحسب اتفاق الشراكة الجديدة سیتم إدارة المنصة تحت إشراف المهندس حسام القباني -المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي
مدارس األورمان -باإلضافة إلى شركة أيرنوود لالستثمارات وشركة مصر كابیتال.
وصرح األستاذ  /أشرف القاضى – رئیس مجلس إدارة و العضو المنتدب للمصرف المتحد ,في حضور فرج عبد الحمید  -نائب رئیس المصرف
المتحد ود .احمد الغندور – مساعد العضو المنتدب لالستراتیجیة المؤسسیة واالستثمار وغادة مصطفي  -رئیس قطاع االستثمار واحمد حبلص -
رئیس قطاع الحزانة واسواق المال وفريق عمل المصرف المتحد  -ان االستثمار في المنظومة التعلیمیة ياتي تنفیذا لسیاسة الدولة المصرية
وتوجهات القیادة السیاسیة لالهتمام بالمنظومة التعلیمیة وتعظیم االستثمارات فیها لتدعیمها فنیا وتقنیا .االمر الذي ينعكس ايجابیا علي مراحل بناء
الشخصیة والهوية المصرية الحديثة .وذلك بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري.
حیث اعلن الرئیس عبد الفتاح السیسي امس اطالق االستراتیجیة الوطنیة لحقوق االنسان  2021والتي ياتي علي راس اولوياتها االستثمار في
المنظومة التعلیمیة بمراحلها المختلفة من تعلیم اساسي وفني وتعلیم عالي لخدمة اهداف ومبادئ التنمیة المستدامة وفقا لرؤية مصر  2030وبالتالي
تحقیق التنمیة االقتصادية واالجتماعیة الشاملة.

واعرب القاضي ان الشراكة المؤسسیة بین المؤسسات المصرفیة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في التعلیم والتي نتج عنها منصة
اليتهاوس لالستثمارات التعلیمیة تعد احد آلیات لتعظیم العوائد من مخرجات التعلم للمواطن من خالل االرتقاء بالمنظومة التعلیمیة للدولة المصرية
بجمیع مراحلها وتخصصاتها.
واوضح اشرف القاضي ان المنظومة التعلیمیة والتعلیم الفني يحظي باهتمام كبیر من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمیة .ولهذا تسعي وزارة
التربیة والتعلیم والتعلیم الفني وايضا وزارة التعلیم العالى علي وضع الرؤى واآللیات والخطط لتلبیة احتیاجات سوق العمل وتوفیر فرص عمل
حقیقیة للخريجین من خالل ربط العملیة التعلیمیة وفقا الحدث الممارسات بأحتیاجت سوق العمل
ومن جانبه أشار المهندس حسام قبا ني رئیس مجلس إدارة اليتهاوس أن قطاع التعلیم المدرسي في اشد الحاجة الى القطاع الخاص لسد الفجوة
التعلیمیة وتضمین أحدث وسائل إدارة التعلیم للمساهمة الفعالة في التنمیة الوطنیة الشاملة .وأضاف ان رؤية منصة اليتهاوس هي تقديم خدمة تعلیمیة
ممیزة في متناول أسرة الطبقة المتوسطة.
وصرح محمد الشريف الرئیس التنفیذي لشركة ايرنوود لالستثمارات ونائب رئیس مجلس إدارة اليتهاوس ،أن اليتهاوس أسست بكل المقومات
الالزمة لتكون رائدة التعلیم للطبقة المتوسطة من أسس فنیة وإدارية ومالیة .وأضاف ان المنصة حددت المدارس واألراضي التي ستبدأ بها في
الجولة االستثمار األولى وتسعى للبدء في جولة االستثمار الثانیة قبل نهاية .2022
وقامت شركة بلتون المالیة القابضة بدورالمستشار المالي ومكتب معتوق وبسیوني للمحاماة بدور المستشار القانوني لاليتهاوس ،فیما استعان
صندوق مص ر السیادي برينیسانس كابیتال كمستشار مالي وبیكر أند ماكینزي كمستشار قانوني ،فیما قام مكتب الكامل بدور المستشار القانوني
لبنك مصر و مصر كابیتال.
انتهي،،
نبذة عن شركة ايرونوود:
تم تأسیس شركة أيرونوود لالستثمار عام  2017وتستهدف الفرص عالیة النمو في مصر مع مراعاة المعايیر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة
( .)ESGيمتلك المؤسسون أكثر من  70عا ًما من الخبرة المتراكمة وسجل حافل في االستثمار وخلق القیمة ،فتوفر أيرونوود نماذج استثمارية
جاذبة للمستثمرين من المؤسسات الكبرى.
نبذة عن مصر كابيتال:
شركة مصر كابيتال ش.م.م .هي الذراع االستثماري لبنك مصر ،وهي الشركة الرائدة في عدة مجاالت استثمارية حيث تعد أكبر مدير لصناديق
االستثمار بالسوق المصري بقاعدة أصول مدارة تتعدى  30مليار جنيه مصري ،وتقدم الشركة خدمات استثمارية في مجاالت إدارة األصول
من صناديق ومحافظ استثمار في األسهم ،واألسهم اإلسالمية ،والمتوازنة ،وحماية رأس المال ،والسيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت .وتم
إضافة نشاط الوساطة في السندات عبر شركة مصر كابيتال للوساطة التي تقدم خدماتها بشكل أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري

مع تقديم خدماتها ألسواق أخرى في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا .وتمتلك الشركة محفظة استثمارات مباشرة ومساهمات تتعدى قيمتها 12
مليار جنيه مصري في مجاالت عديدة تشمل البنوك والتكنولوجيا المالية والتأجير التمويلي والقطاع العقاري والبتروكيماويات .وتحتل مصر
كابيتال مركز الريادة في تقديم الخدمات االستشارية والحلول المالية المتكاملة لخدمات بنوك االستثمار وبالتحديد في مجال أدوات الدين حيث
قامت بتنفيذ كبرى صفقات إصدار سندات توريق وإصدار صكوك في السوق المصري.
شركة مصر كابيتال ش.م.م .وشركة مصر كابيتال للوساطة في السندات ش.م.م .شركات مرخصة وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة
المالية.

