
متي القاھرة وبیروت مبادرة مدعومة من حكویأتي غداة إطالقحنینة: اإلستثمار 
لتعزیز الصادرات المصریة إلى القارة السمراء

EIP مصر"-"جنرال كایبلعلى تستحوذ اللبنانیة
منتجاتھا إلى أفریقیالتوجیھ جزء منوتسعى 

Emergingشركةأعلنت-2016في ...حزیران -بیروت Investment Partners (EIP)
،األمیركیة" كایبل"جنرال من مالكتھا،"مصر-كایبل"جنرال شركةعلىاستحوذت أنھاالیوماللبنانیة

.المدرجة على بورصة نیویوركوالعالمفي الطاقةتصنیع كابالتإحدى أكبر شركات 
إحدى أھم شركات صناعة "ھي"مصر"جنرال كایبلن إوسیم حنینةEIPالمدیر العام  في وقال

مشیراً إلى ، "لتصدیر، وتتمتع بقدرة كبیرة على االمحلیةمن السوق ، ولدیھا حصة كبیرةالكابالت في مصر
وإذ توقع حنینة أن ". األماألمیركیة الشركة بین جنرال كایبل المصریة والتعاون "تعتزم مواصلةEIPأن 

ُ صناعة الكابالت في مصرقطاعیشھد  التحتیة والبنى والبناءفي قطاع اإلنشاء"بفعل النھضة كبیراً دفعا
ً والمشاریع الكبرى عیل مجلس اإلدارة وترشید تف"ستسعى إلىEIP"، قال إنالقائمة في مصر راھنا

تصدیر، والشركة في السوق المصریةحصةزیادة، إضافة إلىھاتعزیز الخبرات الموجودة فیو، تھاحوكم
موقع مصر كصلة وصل بین ھاتین المنطقتین، ، انطالقاُ من منتجاتھا إلى دول الشرق األوسط وأفریقیا

وعالقاتھا القویة مع دولھما". 
،أفریقیاياللبنانیة للتجارة واالستثمار فلشركة المصریةاعضو مجلس ادارة حنینة، وھو أیضاً قالو

التجارة بوزارةیصّب في خانة توّجھ الحكومة المصریة، ممثلة "جنرال كایبلفي EIPاستثمار "ن إ
إلى یادة الصادرات المصریة لز، األعمال اللبنانیین الموجودین فى أفریقیارجالللتعاون مع،والصناعة
مشروعات الجزء من انتاجتوجیھ وتقوم المبادرة على .مصر لبنان إلى أفریقیا"ن طریق مبادرة أفریقیا، م
، الجدیدة في مصر ات الصناعیةعدد من االستثمارإقامةوالي دول القارة االفریقیةة الحالیة الصناعی

. بالتعاون مع رجال األعمال والمستثمرین اللبنانیین، وباإلفادة من الحضور اللبناني القوي والفاعل في أفریقیا

الثالث للشركة في منطقة الشرق نھ اإلستثمارأفأوضح كریم برھانيEIPالمدیر العام في أما
القطاع بمصر وبمستقبلھا عموماً، وخصوصاً بھذه الصفقة تعبّر عن ثقتنا : ". وقالواألول في مصر،األوسط

ندرس فرصاً عدة في مصر حالیاً منھا ما ھو في قطاع التعلیم والقطاع الصناعي وأضاف "". ھاالصناعي فی
أزمة نحن ننظر بإیجابیة إلى اإلمكانات والقدرات المتوافرة في مصر رغم ووفي قطاع الصناعات الغذائیة

ً النقد األجنبي والعملة ".القائمة راھنا

،دوالرملیون100برأسمالاقلیميمباشراستثمارصندوقانشاءماضیة فيالشركةأنبرھانيكشفو
وأوضح أن العمل جاٍر .المصریةالسوقفيلالستثماررأسمالھمنفي المئة50نحوتوجیھیتمانعلى

المؤسسات المالیة عدد من معالتواصلبصددEIPراھناً على جمع رأسمال الصندوق، مشیراً إلى أن 
.الصندوقتھا في مساھمبحث في سبل لل،،الدولیة

تموافریقیا،شمالواالوسطالشرقفي صفقاتتنفذمباشراستثمارادارةشركةھيEIPشركةانیذكر
ویعتبر.برھانيكریموحنینھوسیمإلىباإلضافةوالفاضلالعبجيعائلتيقبلمنسنتیننحوقبل تاسیسھا

حتى اآلن.للشركةاستثماراتةثالثاحد"مصر-بلیكاجنرال"علىأالستحواذ



Theمشروعمن% 51علىاستحوذت أخیراً EIPكانتو Backyard Hazmieh الذي افتتح في مطلع
وشركةEIPتحالفاستحوذحزیران (یونیو) الجاري، وھو أحدث مشاریع قطاع الضیافة في لبنان. كذلك 

»الغریر«مجموعةمناللحوملتصنیع»ألماسة«شركةعلى،الغذائیةللصناعاتاألردنیة»سنیورة«
.دوالرملیون17نحوقیمتھابلغتصفقةفياإلماراتیة


