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بي »، إحدي إستثمارات شركة «إبتكار للتمويل االستثماري ش.م.م» شركة اليوم أعلنت

 عن زيادة نسبة مساهمتها فى ،في مجال الخدمات المالية غير المصرفية «انفستمنتس القابضة

  %69.8 تصبحل مصاريشركة 

  2019 نوفمبر 13  

قد   أنهاب، إحدي إستثمارات شركة بي انفستمنتس القابضة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ستثمارياإلشركة إبتكار للتمويل  اليوم علنتأ

وقد بلغت قيمة الصفقة  "(مصاري"( تطوير نظم البرمجة والدفع االلكتروني ش.م.م من شركة %4.2 قدرهاقامت باالستحواذ على نسبة إضافية 

 .%69.8إلى  %65.5مليون جنيه. وبالتالي ترتفع نسبة ملكية شركة إبتكار في شركة مصاري من  18.7
 

 في %69.8 عن طريق ملكيتها لنسبةكبر الشركات العاملة في مجال المدفوعات اإللكترونية في مصرأ يإحد تعد شركة إبتكار الجدير بالذكر أنو

من الشركات  Bee شركة. وتعتبر شركة مصاري و"(Bee)" السداد وخدمات لحلول مصر إى بى تىشركة  في %60 لنسبةشركة مصاري و

، 2010في عام  Beeوتبعتها شركة  2009عام  حيث بدأت شركة مصاري أعمالها في ،الرائدة في مجال المدفوعات اإللكترونية في المنطقة

ألف نقطة بيع و تحصيل تغطي جميع محافظات مصر. وتقدم الشركتان أكبر قائمة خدمات للتجار  100وتستحوذ الشركتان مجتمعتان علي أكثر من 

 .من الخدمات األخري از والتبرعات وتحصيل األقساط وغيرهاوالمياه والغوالكهرباء مدفوعات المحمول  :والمستهلكين من ضمنها
 

إبتكار العاملة كة التابعة لشرشركات المع  الوثيقة ةالتجاري تهما، استناداً على شراكفي السوق المصري الشركتان بمركزأ تنافسياً بارزاً  كما تتميز

( والتمويل العقاري والتأجير التمويلي )شركة تمويل القابضة( الصغرلتمويل متناهي ل فيتاس مصرشركة في مجاالت التمويل متناهي الصغر )

جهزة واأل والسيارات في مجال توزيع الهواتف المحمولشركة إبتكار والرائدة مساهمي  حد أكبرأ ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالميةمجموعة و

 المنزلية وخدمات اإلتصاالت.
 

عات المدفو قطاعرة شركة إبتكار "إن هذه الخطوة تؤكد علي ثقة شركة إبتكار في فرص النمو في وصرح السيد/عالء سبع، رئيس مجلس إدا

قمي مع توجه الدولة وسياسة البنك المركزي في التحول الر تماشيا   ،إلتزامها بضخ إستثمارات جديدة لتنمية وتطوير القطاعاإللكترونية في مصر و

  ".والشمول المالي
 

 من شركة إبتكار للتمويل االستثماري. %20.3حصة شركة بي انفستمنتس القابضة تبلغ والجدير بالذكر أن 

 

 

 «القابضة بي انفستمنتس»عن شركة 

، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال االستثمار المباشر في السوق المصري. وتتخصص الشركة 2006عام « بي انفستمنتس»تأسست شركة 

 تنمية رؤوس األموال عبر االستثمار في مختلف الشركات والقطاعات الواعدة، وذلك تحت إدارة شركة "بي پي إي بارتنرز"في 

جديدة والمساهمة في دفع  عمل فرص توفير في تساهم شراكات خالل إبرام من الواعدة المصرية الشركات وتلتزم الشركة بتعظيم استثمارتها في

 عجلة التنمية االقتصادية في مصر. 

« عميرمدينة نصر لإلسكان والت»مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في مختلف القطاعات ومنها شركة « بي انفستمنتس»وتضم محفظة استثمارات 

افظة المالكة لثالث محطات طاقة شمسية في منطقة بنبان بمح« إنفنيتى سوالر»و« بتكار للتمويل االستثماريإ»و« نظمةجيزة لأل»و« توتال مصر»و

  «. مجموعة شركات جورميه»بالشراكة مع شركة إنفنيتى سوالر و  أسوان

 

 «إبتكار للتمويل االستثماري»عن شركة 

بي  ش.م.م و شركة العالمية والتجارة جروب للصناعة ام.ام كإستثمار مشترك بين شركة  2017تأسست شركة إبتكار للتمويل االستثماري عام 

إي بارتنرز، بغرض اإلستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية مثل التمويل متناهي الصغر والمدفوعات بي پي انفستمنتس القابضة و شركة 

 

 

 

 

 بيان صحفي 
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 -----إنتهاء-----
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من نقص  القطاعات التي تعانياإللكترونية والتأجير التمويلي و التمويل  العقاري و التخصيم والتمويل اإلستهالكى. وتعمل الشركة في بعض 

 الخدمات في مصر وتساهم في الشمول المالي للشعب المصري وكذلك تساهم في تحويل اإلقتصاد المصري نحو اإلقتصاد الرقمي.

 

 « تطوير نظم البرمجة والدفع االلكتروني ش.م.م )مصاري(»عن شركة 

والشركة تركز علي خدمة العمالء  2009في عام  شركة مصرية رائدة تعمل فى مجال المدفوعات اإللكترونية. منذ تأسيسها  هي شركة مصاري

ة كالغير مستفيدين من الخدمات المصرفية، وذلك من خالل تطوير نظم الدفع االلكترونى التي تساهم في تعزيز الشمول المالي. تمتلك وتدير شر

 ً نقطة بيع في جميع أنحاء مصر مما يساهم فى تطوير بيئة اعمال المدفوعات ودعم العالقات بين مقدمي الخدمات  60,000 حوالي مصاري حاليا

 والتجار وعمالئهم.

 

 

 

 

 

 

 

 دارة عالقات المستثمرين إ

 عمر اللبان 

 مدير عالقات المستثمرين

 olabban@bpepartners.com االلكتروني:  البريد

 

 

 القابضة بي انفستمنتسشركة 

 ابراج نايل سيتي. البرج الجنوبي. الدور السابع

 ج.م.ع ١١٢٢١أ كورنيش النيل. القاهرة ٢٠٠٥

 +  ٢٠ ٢٤٦١٠٣٠٤تليفون:  
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