
 

 

من خالل  Bee اسهم شركة من  %06تستحوذ على  نسبة  بي بي إي برتنرز شركة
 MTIإبتكار و  شركة 

 

  المباشر  عن والتي تعتبر من الشركات المصرية الرائدة  في مجال اإلستثمار BPE Partners بي بي إي برتنرز أعلنت شركة

اسلهم  منن  %06اإلستحواذ على  نسبة  بي بي إي برتنرز شركةالمدارة من قبلل  م.م.شإبتكار للتمويل اإلستثماري  قيام شركة 
 – TBE Egypt for Payment Solutions and Servicesم .م.شلركة ىلب بلب اص مللر ل للول وخلدماا ال لدا  ش

“Bee”  م.لللناعة والتجارة العالمية شمناصفة مع  شركة ام ام ، وذلك.( مMTI )ن عملية اإلسلت واذ ، كما أضافت الشركة إ
 مال زيلا ة راسلاإلكتتلا  فل  و  قابلل للت ويلل اللب اسلهمللشلركة  ائتملاي   ىقديم ى هيل إلب باإلضافة، ن طريق شراء اسهم ستتم ع

 .الشركة لتمويل الخطة التوسعية

مشلللب للعديلد ملن مقلدم  الخلدماا فل  القطاعلاا المختلفلة و حللول اللدفع اكلكترويلب و بتقديم خلدماا ال لدا   Beeشركة تقوم  
اللللن منفلللم فلللب ءميلللع اي لللاء  53خلللالل اكثلللر ملللن ذللللك ملللن ، و  للعملللالء ، فضلللال علللن ىقلللديم خلللدماا ال لللدا شلللب اا الم ملللول

  .الجمهورية 

وشيركة  برتنير  إي بيي بي شركةغير بنكية ، وذلك مناصفة بين المالية اللإلستثمار في قطاع الخدمات  هذا، وقد تم تأسيس شركة إبتكار 

MTI . 

 

بنني بنني إي  و الشللريك المسسللم لشللركةرئلليم مجلللم اإل ارة والعضللو المنتللد  لشللركة إبتكللار  -وقللد رعللر  اذسللتاذ عللالء ال للبع 

بأن رول إستثمار لشركة إبتكار ف  ال وق الملري سي ون من خالل اإلست واذ والم اهمة فل  شلركة   عن سعا ىه  -  برتنرز
Bee   ، حجللم رعمللال وزيللا ة ءديللدة ىنفيللم خطلة ىوسللعية طموحللة للشللركة ىهللدع إللب التوسللع فلل  ىقللديم خلدماا  ذللك عللن طريللقو

 الشركة . 

باإلسلتثمار فل  علن سلعا ىه  - بي بني إي برتننرز شركةالشريك المسسم ورئيم مجلم إ ارة  –حازم بركاا اذستاذ كما رعر  
 .اللير بنكية المالية قطاع الخدماا باإلستثمار ف  ، وذلك ف  ضوء إهتمام الشركة   Beeشركة

 

 بي بي إي برتنرز عن شركة

، وهل  واحلدة ملن الشلركاا الرائلدة فل  مجلال 6002 )بلتون لالستثمار المباشر سابًقا( عام« ب  پ  إي بارىنرز»ىأس ت شركة 
وىتخلللا الشللركة فلل  اكسللتثمار بالقطاعللاا   ءنيلله مليللار 53 حللوال  سللوقية بقيمللة شللركاا ىللدير و إ ارة اكسللتثمار المباشللر.

هي لة اذسرع يمًوا ف  ال وق الملري، من خالل فريق عمل يضم رفضل المتمرسين وخبراء اكستثمار ممن يعملون علب إعا ة 



 

 

الشلللركاا والمشلللروعاا وىرسللليا الطلللابع المسس للل  بنملللوذ  رعمالهلللا لتللللبد ملللن ربلللرز الكيايلللاا الرائلللدة فللل  مختللللن المجلللاكا 
مجموعلللة ملللن ربلللرز الشلللركاا الرائلللدة فللل  مختللللن « بللل  پللل  إي بلللارىنرز»والقطاعلللاا اكقتللللا ية. وىضلللم م فرلللة اسلللتثماراا 

الشللركة اكستشلارية لهندسلة م طللاا  -بجي ل و »و« لإلسل ان والتعميلر مدينلة يلللر»و« ىوىللال مللر»القطاعلاا ومنهلا شلركة 
اإلسلماعيلية لالسلتثمار »و « بيو فارما إيجيبت»و« مركز القاهرة ذمراض الكلب»و« ءيزة سي تمز»و« القوص والطاقة الكهربائية

 . «العقاري 

 


