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لالثييراذلذالى حالة يييالرةييي  لالفيال  رذ الالالالتنجحالفيالإتر مذ.م.م.الالالشيييري لالستثيير ر  

 لسر سيياللسق  ضيال ر  

 بلتون المالية القابضة من %55.9استحوذت شيميرا على حصة  •

 الشرق األوسط وشمال أفريقيافي  أعمالهانطاق تنمية تعزيز تواجدها على الساحة اإلقليمية وتأتي الخطوة في إطار خطط الشركة ل •

 رئيًسا تنفيذيًا لشركة بلتونداليا خورشيد معالي تعيين   •

 

ال2022الأغة سال09أ ذالظبيالفيال

أعلنت شرركة شريميرا لتسرترمار ذم.م.مه وهي شرركة اسرترمارية خاررة مقرها أبو توي وتتولى إدارة محفوة متنوعة من ارسرترمارات المحلية 

)المعروفة باسرر ب بلتون  ومقرها مصررر  شررركة بلتون المالية القابضررة مم.م.ممن   %55.9عن إتما. رررفقة ارسررتحواذ على حصررة    والدوليةه

الهادفة إلى تطوير ارسررترمارات القادرة على توليد شرريميرا  وتأتي الصررفقة في إطار اسررتراتي ية  جنيه للسرره م  1,485بسررعر   ه وذلكالمالية(

 مةاإلقليمي  على الساحة تواجدها وتنميةالقيمة 

ا تنفيذيًا لشررركة معالي ه أعلنت الشررركة عن تعيين  2022أغسررطس  08وعقب اجتماع م لس اإلدارة الذي انعقد في  داليا خورشرريد رئيسررً

 الدولية وتمويل الشركاتم الخدمات المصرفية ارسترماريةفي م ال  بخورة واسعةبلتونه حيث تحوى 

لتقدي  الخدمات المالية في مصررر ومنطقة الشرررق األوسررط وشررمال أفريقياه حيث يركز   2006تأسررسررت عا.   "بلتون"جدير بالذكر أن شررركة  

ه باإلضررافة إلى تقدي  م موعة واسررعة من الخدمات المصرررفية ارسررترمارية والوسرراطة وإدارة األرررول وبحو  األسرره   تقدي  عملها على

الخدمات المالية غير المصررررفية ومنها التأجير التمويلي والتمويل ارسرررتهتكي وأنشرررطة رأل المال المخاطرم وتعد بلتون إحد  الشرررركات  

 من قول الهيئة العامة للرقابة المالية في مصرمويمها المدرجة بالووررة المصرية ويت  تن 

أن خطوة ارسرتحواذ تتماشرى بشرمل مواشرر مي ر ية   ،ثيي ال  ي الشيب يئال  يسالرج سالإةل لالشي ييالشييري لالستثير ر   أوضر وفي هذا السرياق 

من ختل تنفيذ خطة  المقولة  الفترةختل  أن الشررركة تتطلي إلى توليد القيمة  ه مشرريًرا إلىواسررتراتي ية الشررركة للتوسرري على المد  الطويل

بمنصرررب الرئيس التنفيذي داليا خورشررريد معالي أن تمليف على ثقته في وأكد  ام  تحولية طموحة تسرررتهدع دع  نمو "بلتون" وتعزيز ربحيته

على مسرتو  الشررق  في قطاع الخدمات المالية   الرائدةأبرز الشرركات  إعادة بناء الشرركة كواحدة من  فعال في   بشرمللشرركة بلتون سريسراه  

 ماألوسط وشمال أفريقيا

تولي قيادة ب  يبالغ اعتزاز"أود أن أعرب عن   هداليا خورشرريدقالت معالي تنفيذي لشررركة بلتونه  الرئيس  ال تمليفها بمنصرربوفي تعليقها على 

أحد الميانات الرائدة في المنطقة  لتصرو على إعادة هيملة الشرركة   قدرتنافي   ة تامةعلى ثقوأنا لشرركة بلتونه   تنفيذ خطة التحول ارسرتراتي ي

القيمة  وتعوي خلق  تتميز بأدائها القوي وتركز على بالشررركة  اسررتحدا  ثقافة عمل  حاليًا  سررتهدعكما ن الدوليةم    ارسررترماراتومركًزا ل ذب  

   "موالمساهمينه سعيًا لضمان مستقول الشركة والتأكد من استدامة نمو أعمالهامن العمتء وفريق العمل ذات العتقة  ميي األطراع ل

 بدور المستشار القانوني لشركة شيميرا في تنفيذ الصفقةم ممتب معتوق بسيوني والحناوي لتستشارات القانونيةوقد قا. 

 – نهاية الويان –
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 الستثر ر  ال)ذ.م.م.(ىنالش ييالشيري لال

إدارة محفوتها ارسترمارية 2007عا.  ذم.م.م  أسست شيميرا لتسترمار  ت  الشركة  أبو تويم وتتولى  استرمارية خارة مقرها  ه وهي شركة 

الخارة المتنوعة والتي تشمل أسه  مدرجة وغير مدرجة في أسواق المال المحلية واإلقليميةم وتتطلي الشركة إلى خلق وتنمية استرماراتها 

شيميرا لتسترمار هي إحد  الشركات التابعة   .تيف رأسمالها بفرص النمو ال ذابة وفقًا لمنه ها ارسترماري وموادئها األساسيةالخارة عور تو

ألف موتفه حيث تتركز استرماراتها   20شركة قوامها    60« في أبو تويه وهي تمتل استرماري يض  أكرر من  Royal Groupلم موعة »

القطا من  متنوعة  م موعة  واألغذية  في  الدورانه  سريعة  ارستهتكية  والسلي  والوناءه  والتشييد  العقاراته  قطاع  مرل  المحورية  عات 

 وارسترمارات المتنوعةم هوالرعاية الصحية هوالطيران هوالمشروباته والضيافة

ال

 ستثر تمالولسرذلصل:ال

 الستثر ر  الذ.م.م.شيري لال
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