شركة الراجحي لالستثمار القابضة ) (Rajhi-Investتنضم لتحالف منصة
اليتهاوس باستثمارات  75مليون جنيه مصري
القاهرة  4نوفمبر 2021
أعلنت اليوم منصة اليتهاوس لالستثمار في التعليم عن انضمام شركة الراجحي لالستثمار ) (Rajhi-Investإلى مجموعة المستثمرين في
المنصة وذلك بقيمة  75مليون جنيه مصري .وبهذا يصبح إجمالي االستثمارات المشاركة في اإلغالق األول قد تعدى  500مليون جنيه
مصري.
وتعد شركة الراجحي لالستثمار من أكبر الكيانات االستثمارية بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي منذ تأسيسها عام  ،1929حيث
تمتلك محفظة استثمارية متميزة و متنوعة و ترتكز على شركات تابعة صناعية رائدة في قطاعات مواد البناء (حديد الراجحي) و األغذية
و المشروبات(بيرين) و السلع المعمرة (جزيرة) باإلضافة إلى القطاع المصرفي و القطاع العقاري و كذلك شركات متخصصة في الفندقة و
التطوير السياحة و تعتبر شركة الراجحي لإلستثمار واحدة من اكبر  10شركات استثمارية بالمملكة العربية السعودية
ومن جانبه صرح المهندس حسام القباني ،رئيس مجلس إدارة منصة اليتهاوس وأحد رواد إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس
األورمان أن انضمام أحد أهم الشر كات اإلقليمية إلى المنصة التعليمية اليتهاوس يأتي تأكيدًا على جاذبية القطاع التعليمي المصري لما ينبض
نظرا لتركيز المنصة على توفير خدمات تعليمية متميزة للطبقة الوسطى التي تعد الشريحة األكبر من النسيج المجتمعي
به من فرص واعدةً ،
المصري .وأضاف أن المنصة ستركز ف ي الفترة المقبلة على البدء في خططها االستثمارية بعد االنتهاء من اإلغالق األول.

وصرح محمد السمان الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي لالستثمار القابضة ان رؤية الشركة تستهدف االستثمار في المملكة العربية السعودية
بشكل رئيسي مع توجه لتنويع االستثمار في بعض األسواق الخارجية الواعدة مثل السوق المصري و يأتي قطاع التعليم على رأس القطاعات
المستهدفة لما يتمتع به من نمو و احتمال لألزمات و يكون ذلك من خالل شراكات مع كيانات متميزة و ذات خبرة في المجال و عبر عن
سعادته باإلنضمام إلي تحالف اليتهاوس و تفائله و تطلعه لنتائج هذا اإلستثمارالذي يعد اول استثمارللمجموعة في مصر تحت قيادة المهندس
حسام القباني و شركة أيرونوود و مصر كابيتال
وصرح محمد الشريف الرئيس التنفيذي لشركة ايرونوود لالستثمارات ونائب رئيس مجلس إدارة المنصة أن انضمام شركة الراجحي
لالستثمار يعطي دفعة قوية لبدء أعمال التأسيس والشروع في عمليات االستحواذ خالل األشهر القليلة المقبلة ،خاصة وأن فريق اإلدارة أعد
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وعبر خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال عن سعادته بإتمام اإلغالق األول لمنصة اليتهاوس عبر انضمام شركة الراجحي
لالستثمار لقائمة المستثمرين الحاليين واتمام اإلغالق األول ،الفتًا أن هذا التعاون يعد بمثابة شهادة لجاذبية قطاع التعليم المصري وقدرته
على النمو خاصة في ضوء دعم الحكومة المصرية للقطاع.
يذكر أن منصة اليتهاوس تأسست منتصف العام الجاري
ويبلغ رأسمال المستهدف  1.75مليار جنيه مصري.
-انتهى--نبذة عن شركة ايرونوود :

تم تأسيس شركة ايرونوود لالستثمار عام  2017وتستهدف الفرص عالية النمو في مصر مع مراعاة المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة
( .)ESGيمتلك المؤسسون أكثر من  70عا ًما من الخبرة المتراكمة وسجل حافل في االستثمار وخلق القيمة ،فتوفر ايرونوود نماذج استثمارية
جاذبة للمستثمرين من المؤسسات الكبرى.

نبذة عن مصر كابيتال
شركة مصر كابيتال ش.م.م .هي ذراع خدمات بنوك االستثمار لبنك مصر ،وهي الشركة الرائدة في عدة مجاالت استثمارية حيث تعد أكبر
مدير لصناديق االستثمار بالسوق المصري بقاعدة أصول مدارة تفوق قيمتها  34مليار جنيه مصري ،وتقدم الشركة خدمات استثمارية في
مجاالت إدارة األصو ل 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  12مليار 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.

