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إن هذه الوثيقة هي محاولة صادقة منا للتعريف بمجموعتنا بشكل موسع وتقديم كافة التفاصيل الالزمة حول ذلك 

لألطراف المعنية. 

إن مجموعة "سي كابيتال" فخورة بالكيفية التي بدأت بها في مجال األعمال، كما أنها فخورة بوضعها الحالي في سوق 

ومجال األعمال، وفخورة بما حققته من نجاحات وإنجازات، وفخورة أيضا بحجم طموحاتها. وترغب مجموعة "سي 

كابيتال" أن تبقي عمالئها المحتملون على دراية واضحة وشاملة حول كل تلك األمور والتفاصيل. 

إن الصفحات التالية تحمل تصورا واسع النطاق يجسد ويتحدث عن النشاط التجاري الخاص بمجموعة "سي كابيتال". حيث 

تتحدث السطور القادمة عن بداية المجموعة، ومراحل نموها وصعودها في عالم األعمال، والوضع المالي والتجاري 

الحالي للمجموعة، وما تطمح في أن تصل إليه وتحققه في المستقبل. كذلك سيتم الحديث عن التفاصيل الخاصة 

بخلفية المجموعة من حيث اخالقيات الممارسات التجارية التي تقوم بها، وما تركز عليه المجموعة في هذا المجال، 

والنهج الذي تتبعه. كما سيتم التطرق أيضا إلى التحدث عن هيكل المجموعة وفريق اإلدارة القائم عليها. 

لقد كانت البداية عام 1983 عندما قام أحد رجال األعمال الشباب المصريين الطموحين 

انذاك بتكوين شركة لخدمات التوكيالت المالحية وخدمات الشحن بالشراكة مع 

مجموعة من أفراد عائلته. 

إن رحلة النمو وما إستتبعها من خلق مزيد من األعمال التجارية األخرى جنبا إلى جنب مع 

فكرة التوسع اإلقليمي التي إستدعت تكوين مجموعة دولية ذات سمات كافية لتضمن 

لها أفضل النتائج كانت هي بداية تكوين مجموعة "سي كابيتال" القابضة. 

المقدمــة
SEA Capital Holdings - Malta
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اإلستفادة من مزايا عضوية مالطا فى اإلتحاد األوروبي. 

موقع إستراتيجي يطل على ملتقى الطرق لثالثة قارات مختلفة. 

نظام ضريبي جيد ومالئم. 

نظام إستثمار أجنبي مباشر ليبرالي يتميز بالحرية. 

معاهدات إزدواج ضريبي سارية المفعول مع 59 دولة مختلفة في الوقت الراهن (ويتم التفاوض حاال من أجل إبرام 

المزيد من المعاهدات). 

حرية تداول العمالت األجنبية. حرية تداول العمالت األجنبية. 

تاسيس الشركة فى مالطه: كون شركة "سي كابيتال" مقامة فى مالطا، فقد منحها هذا العديد من المزايا التي عززت 

من قدرتها التنافسية. إن مثل هذه المزايا ال تنحصر في كونها تعود بالفائدة على الشركة فحسب، بل إن عمالء 

الشركة يستفيدون من تلك المزايا أيضا حيث أن عمالئنا يتم معاملتهم وفقا للوالية واألحكام السائدة فى دولة 

مالطا، فنحن نمدهم بذلك الحق طالما كان ذلك ممكنا. وعلى سبيل المثال ال الحصر، تشتمل المزايا التي نقدمها 

لعمالؤنا على ما يلي: 

المغزى: إن "سي كابيتال القابضة مالطا"، هي شركة إستثمارية عائلية.  

ويتركز النشاط التجاري لهذه الشركة فى أربعة مجاالت مختلفة بقطاع األعمال، كما سيتم توضيحه في 

الفقرة الخاصة بـــ "قطاعات السوق" أدناه. 

يتلخص منهج شركتنا فى بيت الشعر الذى صاغه أمير الشعراء أحمد شوقى "مانيل 

المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غالبا" حيث يتحتم عليك تحديد هدفك الذى ترغب 

فى الوصول إليه وتحديد المقابل الذى ستكون على استعداد لتقديمه من أجل هذا 

الهدف، ووضع أولوياتك، ثم البدء في العمل". 

الموجـــز
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قطاعات السوق: نركز فى اعمالنا على األسواق النامية التى توشك على اإلزدهار وتلك التي ينتظرها إنفتاحة ونمو 

هائل. وهذا يشمل بشكل رئيسي العمل فى قطاعات اإلتصاالت السلكية والالسلكية، والخدمات اللوجستية والتوزيع، 

ونشاط رأس المال المخاطر، وكذلك العقارات. تلك هي المجاالت التي خضنا فيها ولدينا فيها باع كبير من الخبرة نحن 

وشركائنا في العمل مما مكننا في النهاية من الحصول على خبرة مباشرة في تلك المجاالت وتكوين شبكة أعمال 

وعالقات واسعة النطاق وهو ما عاد باإليجاب على معدالت نمو شركاتنا. 

الجغرافيا: نستثمر فى المقام األول في منطقة الشرق األوسط والمشرق العربى في شمال وشرق أفريقيا.   

الموجـــز
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نحن دائما مانسعى جاهدين لبناء عالقات طويلة األمد مع كل من نتعامل معهم سواء كان عميل أو مورد أو مزود 

خدمة أو مستشار أو موظف. ودائما ما نبني عالقاتنا على أساس شراكة لديها أساس قوى من اإللتزام بالجودة الشاملة 

والكفاءة المهنية واألمانة والنزاهة والثقة واإلحترام. 

وتتلخص فلسفتنا في تحديد شركائنا من بين الرواد ذوي الصيت والمستثمرين اإلستراتيجيين فى مجاالتهم المتخصصة 

بما يتوافق مع األربع قطاعات التى نتميز بالعمل فيها. ونحن دائم ما نسعى لبناء شركات مع شركائنا الذين نساعدهم 

فى تنمية األعمال التجارية ونوفر لهم الدراية المحلية واإلتصاات اإلقليمية. 

مشاركة الشركات الرائدة فى مجاالت العمل التي نخوضها، هو أول مبدأ 

أساسى فى أعمالنا. 

إن ادراك اى شركة لمفهوم "ممارسة األعمال" هو حجر األساس فى مشوار 

نجاحها. فى "سي كابيتال" نحن نؤمن بضرورة تطبيق فكرة عالقات األعمال 

ذات المصالح المشتركة. بمعنى آخر، أنه ما لم يكن هناك مصلحة مشتركة 

ومتبادلة بيننا وبين شركائنا  في العمل، فإن الفرص الخاصة بنا وفعاليتنا في 

السوق سوف تتراحع لتصل ألدنى مستواياتها. 

المفهــوم
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اإلمتثال للقوانين والمعايير األخالقية. 

إحترام العمالء والمساهمين والموظفين. 

أن نكون أفرادا مسئولين إجتماعيا. 

الحفاظ على الثقافة التنظيمية للمؤسسة وعدم التهاون فى تنغيذها. 

العناية بالبيئة والصحة والسالمة واألمن. 

ونحن نؤمن ونتأكد بان الشركات التى ننشأها مع شركائنا تستخدم اآلليات التالية عند التعامل مع العمالء والشركاء 

والشركات الزميلة والمقاولين والموردين والموظفين: 

المفهــوم
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تنويع القطاعات االستثمارية: 

إن القطاعات التى تخصصنا بها تتميز بالتنوع وهي واعدة أيضا ولها دورات أعمال متنوعة. 

إن نهج "سي كابيتال" مشابه لنهج إدارة رؤوس األموال من حيث خلق محفظة استثمارية متوازنة وآمنة تحتوى على 

إستثمارات متنوعة. فقد قمنا بتصميم إستثماراتنا عن طريق مفهوم العثور على أفضل الفرص فى مجاالتنا األساسية 

المتخصصين بها، وفى نفس الوقت التحوط من إحتمالية التعرض للمخاطر بإستخدام تقنيات مختلفة مثل: 

إن ثاني أهم مبادئنا األساسية في مجال األعمال هو إستخدام محفظة استثمارية 

متوازنة وآمنة تحافظ على اإلستثمارات واألموال. 

في "سي كابيتال" نحن نقدر كافة الموارد سواء كانت موارد طبيعية أو من صنع اإلنسان. 

لذلك فإننا فى أعمالنا نتبع النموذج األمثل صاحب الكفاءة والفاعلية فى إستخدام 

الموارد المتاحة وذلك إلنتاج حلول عمل ذات فاعلية وبالجودة المطلوبة فى وقت 

مناسب وفعال. 

المنهــج
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انواع مختلفة لالستثمارات: 

بالتوازى مع اإلستثمار المباشر فى الشركات، تستثمر "سي كابيتال" فى أدوات ذات دخل ثابت 

دوليا وصناديق دخل دولية مختلفة من أجل توفير اإلستقرار لمحافظتنا اإلستثمارية والمالية. 

الشراكة مع كبار المستثمرين اإلستراتيجيين: 

لقد عملنا على بناء شراكات مع المستثمرين الذين يمثلون الطليعة فى مجاالت 

تخصصاتهم لإلستفادة من معرفتهم الصناعية والدراية اإلدارية التي يملكونها. 

التوسع اإلقليمي: 

لقد سعينا جاهدين من أجل التوسع اإلقليمى في إستثماراتنا من أجل تقليص مخاطر 

تركيز اإلستثمارات فى دولة ناشئة واحدة. 

المنهــج
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1. نشاط رأس المال المخاطر: 

اسست شركة Sea Capital شركة Musahamat Investia Capital Holdings – مالطة كذراعها األستثمارية فى 

مجال نشاط رأس المال المخاطر. 

ستركز شركة مساهمات إنفستيا فى الفترة الحالية على تعظيم قيمة شركتها التابعة العاملة فى السوق المصرى : 

شركة أنفستيا لرأس المال المخاطر. 

تشارك شركة أنفستيا لرأس المال المخاطر فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة فى جمهورية تشارك شركة أنفستيا لرأس المال المخاطر فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة فى جمهورية 

مصر العربية والتى تعمل فى مجاالت مختلفة مثل: 

     الخدمات المالية 

      انتاج األغذية 

      الصناعات المرتبطة بالتصدير 

"SEA Capital Holding - مالطا" تم إنشائها من أجل جمع كافة إستثمارات واألصول، سواء القائمة أو التى تحت 

اإلنشاء، تحت سقف واحد. وتعمل "سي كابيتال" كمنصة يخرج منها شركات تابعة بالشراكة مع أخرين فى القطاعات 

التى تم تحديدها والتى تتميز Sea Capital بميزة نسبية فيها للعمل فى كل قطاع على حدة وبيانها كالتالى: 

الهيكل التنظيمى
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2. الخدمات اللوجستية والتوزيع: 

فى صميم أنشطتنا الخاصة باألعمال اللوجستية والتوزيع، نحن نمتلك شركة 

"المصرية لتداول الحاويات". وقد تم إنشاء الشركة من أجل إدارة محطات تداول 

الحاويات بمختلف انواعها وخاصة محطات الحاويات التى تنشأ فى المناطق 

الداخلية. 

وتقوم الشركة حاليا بمفاوضات مع السلطات الحكومية فى مصر فى محاولة وتقوم الشركة حاليا بمفاوضات مع السلطات الحكومية فى مصر فى محاولة 

لبناء محطة حاويات جافة تخطط الشركة إلداراتها بالتعاون مع احد الشركات 

الدولية المتخصصة فى هذا المجال. وفى نفس الوقت تبحث "سي كابيتال" فى 

مختلف الفرص فى شرق إفريقيا للمشاركة فى توفير الخدمات اللوجستية فضال 

عن توفير عمليات التخزين. 

كشريك أقلية حيث تسعى شركة أنفستيا لرأس المال المخاطر بتقديم العون للشركات التى يتم األستثمار فيها 

بخالف المساهمة المالية لتعظيم العائد على األستثمار  

ستسعى شركة Musahamat Investia Capital Holding فى فترات الحقة بأنشاء كيانات مماثلة لشركة أنفستيا 

لرأس المال المخاطر فى األسواق األفريقية بمشاركة مساهمون أخرون 

كما ستقوم شركة مساهمات إنفستيا بتقديم فرص أستثمارية لشركات مصرية أو أقليمية فى السوق األفريقى 

الهيكل التنظيمى
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4. العقارات 

إن نقطة دخولنا وتركيزنا فى مجال العقارات ستبدأ من خالل خلق 

شركة تنمية عقارية فى مصر عن طريق إستحواذنا على إحدى الشركات 

المحلية أو بالشراكة مع شركة عقارات محلية ثم البدء في عملية 

التوسع إقليميا. 

3. اإلتصاالت 

لقد قامت مجموعة "سي كابيتال" بتحديد مزود خدمات لتوفير خدمات 

"فى - سات" لمشغلى خدمة الـ"جى إس إم" فى مصر وإفريقيا. ونتطلع 

نحن ومزود الخدمة هذا لتوسيع نطاقنا عملنا الجغرافى من خالل بناء 

شركة قابضة، وهي حاليا تحت اإلنشاء، والتوسع فى تلك األسواق من 

خالل نماذج عمل محددة مسبقا. 

الهيكل التنظيمى
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2012

2012

2012

مدير غير تنفيذى 

مدير تنفيذى 

مدير غير تنفيذى 

مدير غير تنفيذى 

رئيس مجلس االدارة 

سبيديرون ديباتيستا 

ستيورت بالكبيرن 

يحيى العاليلى  

د. شرين فهمى  

سمير العاليلى 

تاريخ االنتساب المنصب االسم

لقد قمنا بإنشاء اسلوب ادارى للمجموعة تحت مسمى "نهج سي كابيتال" الذى يتضمن رؤية متعاونة وقيم مشتركة 

ومبادئ وقواعد سلوكية يستند عليها المجموعة وموظفيها فى أنشطتهم اليومية.  

نحن نتتبع سالمة وفاعلية تنفيذ أنشطة أعمالنا من خالل السعي إلى تمكين وتطبيق قواعد "نهج سي كابيتال" وتعزيز 

الهياكل واإلجراءات لضمان سالمة ومالئمة إتفاقيات األعمال التي يتم إبرامها وتنفيذها داخل المجموعة. 

يتكون مجلس أعضاء "سي كابيتال" القابضة من التالى أسمائهم: 

القيادة االدارية
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المؤسس للعديد من الشركات والمشروعات منذ البداية، مع عائلته، فى 

مجال الشحن وفيما بعد مع شركاء وشركات تابعة أخري فى مجاالت أخرى. 

رجل أعمال ومبادر، قام بإنشاء شركات عائلته فى مجال خدمات الشحن 

واألعمال ذات الصلة قبل بدءه فى إنشاء شركة "مساهمات انفستيا". 

قام مؤخرا بإنشاء الشركة القابضة "سى كابيتال" مع التركيز على قطاعات 

أعمالها األربعة الستغالل فرص النمو فى مصر وأفريقيا. 

درس الهندسة المعمارية في جامعة اإلسكندرية. 

سمير العاليلى  

رئيس مجلس إدارة المجموعة 

sea@seacapitalholding.com

القيادة االدارية
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المدير المالي للمجموعة منذ تأسيسها في عام 1999. 

يشغل وظيفة مدير مجموعة "إنفستيا" لإلستثمارات المالية. 

عضو اللجنة التنفيذية للمجموعة المسئولة عن إتخاذ القرارات الخاصة 

باإلستثمارات التي تخوضها المجموعة. 

محاسب قانوني معتمد، وقد عمل سابقا في شركة KPMG في مصر 

وشركات محاسبة أخرى قبل أن ينضم إلى مجموعة "إنفستيا". 

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة جامعة حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة جامعة 

القاهرة. 

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية عام 1990. 

محمد صالح 

المدير المالي للمجموعة 

msalh@seacapitalholding.com

القيادة االدارية
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المسئول عن جميع األعمال اإلدارية والعالقات الحكومية. 

عضو مجلس إدارة العديد من الشركات التى قامت شركة "مساهمات 

انفستيا" باإلستثمار فيها فى مصر وخارجها، بما فى ذلك مجموعة من 

اإلستثمارات األخرى التي تحتل فيها "إنفستيا" مكانة رئيسية. 

عضو اللجنة التنفيذية للمجموعة المسئولة عن إتخاذ القرارات الخاصة 

باإلستثمارات التي تخوضها المجموعة. 

شغل  العديد من المناصب سابقا فى الحكومة المصرية. وقبل إنضمامه شغل  العديد من المناصب سابقا فى الحكومة المصرية. وقبل إنضمامه 

إلى المجموعة، عمل كمدير ادارى لمجموعة تعمل في مجال اإلستثمار 

المالي. 

حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة. 

رضا عبد ربه 

المدير االدارى المجموعة 

read.bad.rabo@seacapitalholding.com

القيادة االدارية
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كارولين هى أمين الصندوق للمجموعة منذ إنشائها في عام 1999. 

تدير وتشرف على عمليات التدفق المالي وهي المسئولة عن أعمال الخزينة 

الخاصة بالمجموعة. 

المسئولة عن توفير التمويل الالزم لإلستثمارات المختلفة فضال عن 

مسئوليتها في إدارة الموارد المالية والعالقات مع البنوك والمؤسسات 

المالية. 

إلتحقت بالمجموعة فور تخرجها. إلتحقت بالمجموعة فور تخرجها. 

حاصلة على على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة األسكندرية. 

كارولين فهمى 

أمين صندوق المجموعة 

car@seacapitalholding.com

القيادة االدارية
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نحن نؤمن بأن عمليات اإلدارة من شأنها أن تزيد من األثر والقيمة الخاصة بأية مؤسسة من خالل تطبيق مبادىء 

التنفيذ اآلتية: 

  

       توضيح األهداف. 

       تحفيز وتوفير المعلومات الخاصة بالتقدم الذي يتم إحرازه بشأن األهداف التي يتم اإلتفاق عليها . 

       المتابعة والمساءلة حول األداء الخاص بتحقيق األهداف. 

       تطوير المهارات والمعرفة لدى فريق العمل من خالل سد الثغرات الموجودة لديهم في تلك الجوانب. 

       تحفيز الموظفين على العمل.        تحفيز الموظفين على العمل. 

       تحديد مهارات الموظفين وإختيار المناسبين من بينهم للمناصب المالئمة. 

القيادة االدارية
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الحفاظ على رؤية واضحة للعمل. 

تقوية نموذج العمل والتركيز على األرباح المستدامة. 

فصل أنفسنا عن المركزية فى العمل وتفويض والسماح لآلخرين بإتخاذ القرارات. 

جعل أعمالنا ذات قيمة وتحديد مسارنا بوضوح. 

فهم ديناميكيات المجاالت التي نخوض فيها وضمان سير العمل بشكل ال يتأثر بالتقلبات. 

يطمح أصحاب شركة "سى كابيتال" في أن تكون شركتهم واحدة من أكثر 

الشركات نجاحا ومسئولية فى المنطقة. نحن نخطط لتحقيق الشراكة مع 

المزيد من شركاء العمل والشركات وكل من يمكن أن نتعاون معهم من أجل 

تقديم المزيد من الفرص والخدمات الجذابة لعمالئنا. وسوف نقوم بإستكشاف 

الفرص التى تمكننا من إقتحام أسواق خارجية جديدة، وفى الوقت نفسه بذل 

أقصى جهد من أجل القيام باآلتى:  

"ومن اتكل على زاد غيره طال جوعه" من أمثال العرب 

 المستقبل
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ســى كابيتـــال هولدنـــج - مالطا 

 .V. Dimech Street, Floriana FRN1504, Malta 4 :الفرع الرئيسى

مكتب التمثيل: 7 شارع عبد الهادى صالح, عمارات النصــر, الجيزة, مصــر. 

تليفون: 20237494247+

فاكس: 20237607254+

info@seacapitalholding.com

wwwww.seacapitalholding.com

مع الشكـــــــر... 


