
 

 

 

 

الشركة العربية لخدمات إلى    سيستمزتوافق على بيع كامل حصتها في شركة جيزة  القابضة    نفستمنتسإبي  

 (STC)التابعة لشركة االتصاالت السعودية  تصاالت )سلوشنز(اإلنترنت واإل
 

 ٢٠٢٢ أبريل 4القاهرة 

 

بالموافقة على  أنها قد قامت    ستثمار المباشر في مصر،الرائدة في مجال اإلحدي الشركات  إ،  .أعلنت اليوم شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م

ستحواذ على لإل  السعودية  االتصاالت إحدى الشركات التابعة لشركة  تصاالت )سلوشنز(  الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واإلمن  العرض الملزم  

جمالية إقيمة  وذلك على أساس  من خالل حصة غير مباشرة(    %44.7)البالغة    جيزة سيستمزفي شركة    شركة بي إنفستمنتس القابضةكامل حصة  

شركة  ملكية مساهمي ية لحقوق ئ. وسيتم تحديد القيمة النهامريكي أمليون دوالر  145قدره و مبلغ   (Enterprise Value)شركة جيزة سيستمزل

   إتمام الصفقة. وذلك في تاريخ س مال العامل للشركة أورالديون  وفقا للتقدير النهائي لقيمة  جيزة سيستمز

 .ويشترط العرض الملزم توقيع إتفاقية البيع النهائي والحصول على جميع الموافقات الالزمة من الجهات المعنية إلتمام عملية اإلستحواذ

بالذكر ان شركة بي   القابضة تمتلك  والجدير  التي تمتلك    % 68.0إنفستمنتس  إينرجيا تكنولوجيز  من شركة جيزة سيستمز   % 65.7من شركة 

 . % 44.7وبالتالي تصبح الحصة الغير مباشرة لشركة بي إنفستمنتس القابضة في شركة جيزة سيستمز 

 >>نهاية البيان <<

 عن شركة بي إنفستمنتس القابضة

، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال اإلستثمار ٢006عام    ((BINV.CA)كود البورصة المصرية    ةتأسست شركة بي إنفستمنتس القابض

. وتتخصص الشركة في تنمية رؤوس األموال عبر  BPE Partnersالمباشر في السوق المصري التي تدار من قبل شركة "بي پي إي بارتنرز"

  قيمة إستثماراتها.لتعظيم معتمدة على خبرتها المالية واالستثمارية الطويلة اإلستثمار في مختلف الشركات والقطاعات الواعدة 

تجارة و    التطويرالعقاري  القطاعات ومنهاوتضم محفظة إستثمارات شركة بي إنفستمنتس القابضة مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في مختلف  

األغذية ونظم المعلومات والمدفوعات اإللكترونية وخدمات المالية الغير مصرفية والرعاية الصحية والطاقة   تصنييع و بيعو   و توزيع البترول

 .المتجددة

 www.binvestmentsegypt.com 

 سيستمز جيزة عن شركة 

جيزة سيستمز الشركة رائدة في مجال دمج وتكامل األنظمة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، تقوم بتصميم ونشر حلول تكنولوجية في شتى 

والمرافق والنفط والغاز والنقل وقطاعات السوق األخرى. تساعد جيزة سيستمزعمالئها على تنظيم عملياتهم  المجاالت مثل قطاعات االتصاالت 

محترف في   1,400وأعمالهم من خالل مجموعة الحلول والخدمات المدارة والممارسات االستشارية. ينتشر فريق جيزة سيستمز المكون من  

في مصر والمملكة العربية السعودية واإلمارات وقطر وكينيا وتانزانيا وأوغندا ونيجيريا وأمريكا،  جميع أنحاء المنطقة من خالل مكاتب االتصال  

 .دولة ٢5مما يتيح للشركة خدمة قاعدة عمالء متزايدة في أكثر من 

www.gizasystems.com 

 ( STColutions by Sعن الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )

واالتصاالت  اإلنترنت  لخدمات  العربية  القوة(Solutions by STC)  الشركة  تمثل  العربية   ، هي شركة  المملكة  في  الرقمي  للتحول  الدافعة 

 إلى تمكين القطاعين العام والخاص من خالل تلبية متطلبات العصر  الشركة السعودية والمزود األول لحلول تقنية المعلومات. تهدف

 

http://www.binvestmentsegypt.com/
http://www.gizasystems.com/


 

 

 

يدعم عملياتهم اليومية، حيث تم تصميم  الرقمي وتبني أحدث توجهاته. كما تعمل على تزويد عمالئها بمحفظة متنوعة من الخدمات والمنتجات بما  

 .خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات األساسية التي تقدمها الشركة بما يمكن إدارة وتوسيع نطاق األعمال

ودية. وتمتد خبرة الشركة  مدينة قي السع 35ألف عميل تقريباً في  ٢4عملياتها قبل أكثر من عقدين وقدمت خدماتها حتى اليوم إلى شركة البدأت 

موظف تقريباً، من بينهم أكثر   1,500عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاع المصرفي، والرعاية الصحية، والتعليم. يعمل لدى الشركة  عبر

 .موظف حاصل على شهادات في مجاالت التقنية األساسية 1,000من 

 

solutions.com.sawww. 

 

 

 بي إنفستمنتس القابضةشركة إدارة عالقات المستثمرين مع  للتواصل

 :  contact@bpepartners.com البريد االلكتروني

 ٢576301٢( 0٢) ٢الهاتف : +

http://www.solutions.com.sa/
mailto:contact@bpepartners.com

