
 

 

 

 صحفي بيان

 

 وإس واميثيس التنميةو عماراإل إلعادة األوروبي البنك تحالف استحواذ

 المالية للخدمات كورب جلوبالشركة ىعل كابيتال إي بي
 

 

  إي  بي  إسو  (EBRD) والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنكو )Amethis(  اميثيس تحالف  حصل – 2022 مايو 10  القاهرة،
 المالية  للخدمات  كورب  جلوبال  شركة  على  لالستحواذ   المالية  الرقابة  هيئة  من  الرسمية  موافقةال  على  Capital) (SPE  كابيتال

(Services Financial for GlobalCorp،) مصر في المصرفية غير المالية الخدمات في رائدة شركة  وهي. 
 

  التأجير   حلول  وخاصة    المصرفية  غير  المالية  الخدمات  مجال  في  رائدة شركة  وهي ،2015  عام  في  كورب  جلوبال شركة  تأسست
 والمعدات   اإلنتاج   خطوط  الممولة  األصول  وتضم  . الكبيره  و  والمتوسطة  الصغيرة  والمشروعات  للشركات   والتخصيم  التمويلي

 قصيرة   التمويل  حلول  من  مجموعة  التخصيم   منتجات  محفظة  تغطي  بينما  ،الصناعية  /  التجارية  والعقارات   سياراتوال  التآلوا
  .األجل

 
 800  من  ألكثر  (أمريكي  دوالر يونمل  715  يعادل  ما)  مصري  جنيه  مليار  13  بقيمة  تمويال    كورب  جلوبال  وفرت  ،تأسيسها  منذ و

 والمتوسطة  الصغيرة  الشركات   لدعم  موجهة   حفظتهام  من   ٪25  من   أكثر   مع   ،مجاال    30  من   أكثر  تغطي  والتخصيم  للتأجير  عقد 
  ا له  توريق  أول  من  انتهتو  مصر  في  مشترك  تخصيم  عملية  وأكبر  أول  الشركة  رتبت   كما   .  المستدامة  التنمية  مشاريع  التمويلو
 .2021 عام نهايةب
 
  . العليا  اإلدارة  مع   بالتعاون  سمير   حاتم   ،للمجموعة  التنفيذي   والرئيس  المؤسس  مع  كورب  جلوبال  في   باالستثمار   تحالفال  سيقومو
 ذلك،  على  عالوة  كورب.  جلوبال  شركة  توفرها  التي  والحلول  قطاعاتال  في  عتوسلل  الشركة  مال  لرأس  زيادة  االستثمار  هذا  يشملو
  تواجد  دعمو  التكنولوجيا،  في  واالستثمار  وعملياتها،  للشركة  التحتية  البنية  نطاق  لتوسيع  كورب  جلوبال  إدارة  مع  تحالفال  تعاونيس

 و   الحوكمة  معايير  وتعزيز  ،  المستدامة  التنمية  مشاريع  تمويلو  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  عمالء  على  التركيز  مع  الشركة،
 .العمالء  خدمة في مصرفي  الغير التمويلي القطاع بدور والنهوض والبيئية االجتماعية الشؤون

 
  في  الجدد   بشركائنا   نرحب   أن  يسعدنا"  : كورب  جلوبال  لشركة   التنفيذي  والرئيس  المؤسس  ،سمير  حاتم   صرح   السياق،  هذا  وفي

 توفرها   التي  الخدمات  تميز  و  الشركة  نجاح  على  شهادة  بمثابة  هو  لنا  الرائدة  الدولية  المالية  المؤسسات  دعم  نأ  حيث  كورب؛  جلوبال
 ".للمجموعة أخرى نجاح قصة لخلق قوتنا  نقاط دمج إلى ونتطلع للشركة طموحة خطط لديناو السوق. في  جلوبال كورب شركة

 
  األبيض البحر قوشر جنوب   لمنطقة والتنمية  اإلعمار إلعادة األوروبي للبنك المنتدب العضو ، هارمغارت هايك  قالت  جانبها، ومن

  التأجير   قطاع  في  له   شراكة  وأول  مالية  مؤسسة  في  للبنك استثمار  أول  في  التحالف  هذا  إلى  باالنضمام  جد ا  سعداء  "نحن   المتوسط:
  يغطي   ؛المصري  االقتصاد   من  مهم  لقطاع  تمويللل  توفيرها  في  رائدةال  ماليةال  شركةال  االستثمار  هذا  سيدعمو  مصر.  في  والتخصيم
 . "والمتوسطة الصغيرة الشركات

 
  المساعدة   إلى  ونتطلع  وفريقه   سمير  حاتم  مع  بالشراكة  للغاية  سعداء  “نحن  :اميثيس  في   االستثمار  مدير  زرهوني،ال  عدنان  وأضاف

 ." لصناديقنا أساسية سوق ا اآلن تعد  والتي مصر، في اميثيس لشركة  استثمار أول هو هذا الشركة. تنمية في
 
 من   مصر  في  الثاني  استثمارنا  هو  "هذا  : كابيتالإي  إس بي    في المنتدب  الشريك  ، شرفي  ومهدي  شريكال  ،العرابي  أحمد   أضافو

  حاتم   مع  للشراكة  متحمسون  نحنو  واحد.  كفريق   األرض  على  إي  بي   إس  وجود   لتعميق   وانعكاس ا  I AIF SPE  صندوق  خالل
  في المعنية   الجهات جميع  على  إيجابيا    التأثير  إلى  ونتطلع  الشركة  وحلول  أعمال  نطاق  توسيع  في   كورب  جلوبال  إدارة  وفريق
  ."الشركة

 
 عن   ممثلون  تويمي  جلون بن  وخليل  ري الناص  وعمر  شكريبا  وبدر  بوجو  أوريلي  و   زرهونيال  عدنان  التحالف  عمل  قيفر   ضمو

Amethis  اإلعمار   إلعادة  األوروبي  للبنك  ممثلين  النجار  ودومينيك  مسعود   وحسن  بينيميتسا  وسويتا  بنادي  وأمنية  ليفسكيس  ومارتن  
 القانوني  المستشار  بدور  وقام   .كابيتال إي  بي  إس  عن  ممثلين  الحريري  وعمر  أرجين  وسامي  العربي  وأحمد   شرفي  ومهدي  والتنمية
  )مستشار  PricewaterhouseCoopersو  العالمية،  McKenzie & Baker  شركة  في  عضو  شركة  -  وشركاه  وحمزة  حلمي
 بدور  قام قد  و .والتقنية التجارية األعمال في  االستشاريين من مجموعةو Impact) and (ESG Consulting BISIو مالي(



 

 

  المستشار  و     Invest” “Kamco Company Investment amcoK  شركه  البائعين  للساده  الحصري   المالي  المستشار
 . للمحاماه بسيوني معتوق مكتب  القانوني

 
 
 :كوربجلوبال  عن 
  التأجير  حلول  توفير  على   المصرفية  غير   المالية  الخدمات  مجال   في  الشركة تعمل  ،2015  عام   في  كورب  جلوبال  شركة  تأسستو

  التمويالت   ذلك  في   بما  ومبتكرة  رائدة  مالية  لولح الشركة تقدم   والمتوسطة.  الصغيرة  والمشروعات  للشركات  والتخصيم  التمويلي
 .األخرى والبنوك شركات ال مع بالشراكة المشتركة

 
 :اميثيس عن
  الشركة  ،Group Rothschild de dmond(E(  روتشيلد   دي  ادمون مع  شراكة  من  2012  عام  في  تأسس  استثمار  صندوق  هو

  البيضاء   والدار  باريس  في  مكاتب  وله  وأوروبا  أفريقيا   في  اميثيس  صندوق  يستثمر .العالمي  المالي  القطاع  في  الرائدة   التاريخية
 يورو. مليون 810 تتجاوز  ستثماريةاال وقدرة ولوكسمبورغ، ونيروبي وأبيدجان

equity private Rothschild de dmondE داخل مستقل  العب هو Edmond de Rothschild Asset 

Management في  األعمال ريادة نهج خالل من. لإلدارة الخاضعة األصول من  سويسري فرنك مليار  3.4 من  أكثر ويدير 

  استثمار  استراتيجيات ويطور Edmond de Rothschild Private Equity يبني ،  قوية قناعات  من وبدعم التمويل

  178 من  يقرب  ما لديها وكان ، 1953 عام  في المجموعة إنشاء تم . واالجتماعية البيئية للقضايا مستدامة استجابة توفر متمايزة

ا لإلدارة الخاضعة األصول في سويسري فرنك مليار   حول موقع ا  32 و موظف 2500 و ، 2021 ديسمبر 31 من اعتبار 

 .العالم
 
 

 :البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن
 وهو   أوروبا،  وشرق  وسط  في  الباردة  الحرب  بعد   جديدة  حقبة  إلنشاء  1991  عام  في  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنك  تأسس
 1991  عام  منذ   يورو  مليار  164  من   أكثر  والتعمير  لإلنشاء  األوروبي  البنك  استثمر  .مصر  ذلك  في   بما  دولة،  38  في   اآلن  نشط
 . استثمار 6300 من أكثر  في
 

 :كابيتال إي بي إس عن
  فريق  كابيتال  إي   بي   إس  يقود   األوسط.  والشرق  فريقيا   في   يستثمر   استثماري  كصندوق  2016  عام  في   كابيتال  إي  بي   إس  تأسست
  بفهم   كابيتال  إي  بي   إس تتمتع  النامية.  الشركات  في  االستثمارات  من  حافل  وسجل  قوية  محلية  بمعرفة  يتمتع  و خبرة  ذو  استثمار
 لقاهرة،ا  في مكاتب   وله الحوكمة  ومعايير  الدولية  الممارسات   أفضل  بيقلتط  جاهدة  وتسعى   المنطقة  في   التجارية  لألعمال  شامل
 .وأبيدجان  باريس، البيضاء، الدار تونس،

 

 -انتهى-


