
   
 

  

  :مليون دوالر 5بقيمة 

سورس منصة   غلبية فياألحصة سمال للحصول علي أعن طريق زيادة ر" إي سي سي"شركة  استثمار
  والمنطقة يعزز مكانتها في مصر بيوتي

  

  . في دعم مكانة الشركتين في سوق صناعة التجميل في مصر والمنطقة االستثماريساهم 

  .على نسبة أقلية للعمل على تطوير الخطط المشتركة والتوسع بالشركة بارتنرزلوراكس كابيتال شركة  استحواذو

  

  القاهرة، مصر   — ٢٠٢٢سبتمبر  20

أول  ،  "سورس بيوتي"على حصة أغلبية في منصة تسويق وبيع مستحضرات التجميل المصرية   الشركة المصرية لمستحضرات التجميل  استحوذت
الشركات الرائدة في مجال   إحدى  ،مكانة شركة إي سي سيف.  مليون دوالر أمريكي  5  بـسمال  أعن طريق زيادة ر،  منصة تجميل رائدة في مصر

 توفير توفر فرصة كبيرة لتقديم خدمة مختلفة ومميزة لعمالء سورس بيوتي، بما في ذلك    ،تصنيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في مصر
  .الشركةبوالتوسع  ةالمشتركخطط العلى نسبة أقلية للعمل على تطوير  لوراكس كابيتال بارتنرزاستحوذت شركة  كما .وتصنيع منتجات جديدة

ضم  وت.  وعلى رأسهم ليديا شوندربيك  سيداتمجموعة من المتكامل تديره    لكترونىإ  متجر  يوه ،  ٢٠١٨سورس بيوتى في عام    نصةم  انطلقت
للعمالء   المنصةوفر  وت.  في الوقت الحالي  مستخدم وعميلألف    ٦٠ماركة تجارية محلية وعالمية لمنتجات التجميل وأكثر من    ٨٥أكثر من  المنصة  

    ممكنة من المواد الخام. منتجات تجميل محلية وعالمية بأسعار مناسبة وبأفضل جودة

س بيوتي، في دورها مديرة تنفيذية، باإلضافة إلى توليها منصب المدير اإلبداعي وستستمر ليديا شوندربيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سور 
إلى ،  ءعمالمن ال  عريضةالتسويق الرقمي والمادي للوصول إلى قاعدة  ستراتيجية  إمن  ستثمار  االهذا  "سيعزز  وأكدت ليديا:  لشركة إي سي سي.  

 ، مضيفةً اإلدارةفريق  ب  جدد  أعضاء  باإلضافة إلى تعيين  ،رؤية العالمة التجاريةالتركيز على  وواحتياجاتهم  للعمالء    الخدمة المقدمةتحسين  جانب  
متحمسون للغاية بشأن مستقبل   كفريقالتجميل ونحن    صناعة  يفساسية  األلقواعد  لمن قبل إي سي سي هو تغيير  ستراتيجي  اإلر  ستثمااالهذا  إن  "

العناية الخاصة بالسيدات في مصر لتلبية  منتجات  صناعة التجميل ور  على تغيي  تأسيس شركة سورس بيوتي،  يةبدا  منذ  ،كنت مصممةوقد    .الشركة
   ." احتياجات المستهلك المصري أوالً 

.  ٢٠٢٥مليون دوالر أمريكي بحلول عام    ١٨٧.٧٠يبلغ  ضخم  لسوق    لتصلصناعة منتجات التجميل في مصر تنمو بشكل كبير  ن  إ ف  ،وفقاً للتقاريرو
جعل العمالء أقل اعتماًدا على منتجات التجميل   يفوقد أسهمت بعض العوامل مثل زيادة الجمارك على منتجات التجميل وارتفاع الطلب على التنوع  

  تمرارية حاجة لتعزيز الشمولية واالس ال  مما أوجد  ية الجودة،بمنتجات عال  السوقالتواجد بقوة في    المستوردة، مما أفسح المجال للمصنعين المحليين
  والتوافر والقدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للمستهلك المصري.  

العمل لى  إضافة  باإلتجزئة لمستحضرات التجميل عبر اإلنترنت  متجر للبيع بالسنواصل التطوير والعمل من أجل أن نصبح أكبر  ت ليديا: "أضاف
  . سنحقق هذا الهدف". "إي سي سي جروب" تنا معشراكب هفي السوق المصري. ونحن على ثقة أن ةالمات التجارية المتعددعلى توافر الع

وعلق الدكتور محمد صالح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إي سي سي: "نحن متحمسون لدور سورس بيوتي كجزء من المجموعة،  
  . لتحقيق األهداف المخطط لها وفريقها لمواصلة رحلتهمكما أننا متحمسون للعمل مع ليديا 



   
ن "سورس بيوتي" وقيم الشركة تجعلها أ: "إي سي سيالمؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة  الشريك  وأضاف الدكتور أحمد أبو الحميل،  

الجديد الذي ن   جزءيكمل السباإلضافة إلى دورها الجديد في إي سي سي    الشركة يسعدنا دعم ليديا ونعتقد أن دورها المستمر في  ومناسبة لنا.  
  ."بنيه للمجموعة  

"سورس  ، وفان كامبن ليم بدور المستشار لشركة    شركة إي سي سيل  دوليالمحلي والمستشار  ال  بدور   ستيفنزي  كإتس في  التميمي وكل من    قامو
 .في هذا االستثمار يوتي" ب

  ‐‐النهاية ‐‐

  

  

  

  

  

 عن شركة سورس بيوتى

وهي واحدة من منصات التجارة اإللكترونية الرائدة في مجال التجميل في مصر والتي تركز على   ٢٠١٨ا في عام  هبدأت سورس بيوتي عمل
. تقدم الشركة منتجات مختارة بعناية من جميع أنحاء مصر مع مجموعة مختارة من  المصريالمستهلك  سعارأل  المناسبةمنتجات التجميل المحلية 

ً درون ويصنعون العديد من منتجاتهم محلي، الذين يصالمات التجارية العالمية الرائدةالع للعناية  تجارية  عالمات ٧٨  من أكثرتوفر شركتنا . ا
 عبر األنترنت. منسقمتجر و منصة من خالل الشخصية

توفير المنتجات الغير مجربة على و،  تمرارية، واالسمبادئ التجارة العادلةوالمتنامية على أسس  هانموذج أعمال سورس بيوتى أسستوقد 
 . المرأة والتنمية االقتصاديةتشجيع ووتمكين   -بقدر األمكان -الحيوانات

  من خالل:  ، يرجى زيارة موقعنا على االنترنت  سورس بيوتى عنلمزيد من المعلومات 

www.sourcebeauty.com  

  

  سي إي سيعن مجموعة 

 معفي الصناعة  كافحينالعناية الشخصية بقيادة اثنين من قدامى الممنتجات و التجميليةهي الشركة المصنعة المتخصصة للصناعات  إي سي سي
ً عام ٢٠أكثر من  والشمع والصابون   - الجل- الكريمات والمستحضرات والمواد الهالمية من الخبرة. تشمل مجموعة منتجات إي سي سي ا

، حيث توفر لهم  الً شام اً . تقدم الشركة لعمالئها متجراألخرى المستخدم في العناية بالبشرة والعناية بالشعر والحمام والجسم ومستحضرات التجميل
عة من النمو بسرعة على مر  لمواد الخام والتصنيع والتخزين. تمكنت المجموتطوير المنتجات والتسجيل والتصميم والتعبئة والتغليف ومصادر ا

، مدعومة بعالقات طويلة األمد مع العالمات التجارية الرائدة في مجال مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. تشمل العالمات التجارية السنين
بوبانا التي تركز   شركة في مصر باإلضافة إلى اً تحضرات التجميل نموواحدة من أسرع شركات مس وهي ،إنفينيتيشركة لمجموعة إي سي سي 

  .لوراكس كابيتال بارتنرز على حصة أقلية في إي سي سي مجموعة ، استحوذت٢٠٢١على منتجات العناية بالشعر والعناية بالبشرة. في عام 

  ن خالل:م، يرجى زيارة موقعنا على االنترنت إي سي سيمجموعة  عنلمزيد من المعلومات 

hub.com‐https://ecc  

  



   
  لوراكس كابيتال بارتنرز  عن شركة

مليون دوالر أمريكي. يتمتع   ٤٠٠، وهي شركة أسهم خاصة تركز على مصر وتدير أكثر من  ٥١٢٠تأسست لوراكس كابيتال بارتنرز في عام 
ن مليار دوالر أمريكي. تعتقد لوراكس أ ٤٦بخبرة واسعة في توريد وتنفيذ وإدارة المعامالت في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن  فريق لوراكس

، إلضافة إلى نهج االستثمار العملي، وشبكة قوية من االتصاالت التشغيلية والمالية الموثوقة، بامعرفتها العميقة بالسوق المصري، وسجلها الحافل
 المربحة.و ها بشكل جيد لتحديد وتنفيذ الفرص االستثمارية الجذابةتضع التي

  من خالل:، يرجى زيارة موقعنا على االنترنت لوراكس كابيتال بارتنرز عن شركةلمزيد من المعلومات 

http://www.loraxcapitalpartners.com   

  


