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ــتثمار تعلن عن اســتحواذ «إي فاینانس» ــعودي   ةالعام  اتصــندوق االس % من 25على  الس
  لیصبح بذلك أكبر مساھم في المجموعة ھاأسھم

 

  2022أغسطس  10القاھرة في 

ـتثمارات المالیة والرقمیة ش.م.م ( مجموعة  الیومأعلنت   ــریةإي فاینانس لالســ ــة المصـ ــركة  ال)، وھي  EFIH.CAكود البورصـ رائدة في تطویر وإدارة  الشـ
) PIFالـسعودي (صـندوق االـستثمارات العامة  عن قیام  بالمعنى الحدیث في مصـر،   Fin-techـشركة وتـشغیل الـشبكات التكنولوجیة للمعامالت الرقمیة وأول  

ـتحواذ یعكس ثقة   يوالذ  في المجموعة  ینمسـاھمالأكبر من  السـعودي    صـندوق االسـتثمارات العامة، لیصـبح بذلك  «إي فاینانس»أسـھم  % من 25على    باالس
  المساھمین فى نتائج وأعمال الشركة السابقة والمستقبلیة.

ًا  ،  فاینانس لالسـتثمارات المالیة والرقمیةإبراھیم سـرحان رئیس مجلس اإلدارة والعضـو المنتدب لمجموعة إي  شـاد  ، أوفي ھذا السـیاق بھذه الخطوة انطالق
ـتثماریة القویة التي یحظى بھا   السـعودي على المسـتوى الدولي، وسـجل إسـھاماتھ الناجحة بالعدید من األسـواق  صـندوق االسـتثمارات العامة  من المكانة االس

وتتطلع المجموعة إلى االســتفادة من أوجھ الدعم التي ســیقدمھا الصــندوق على المســتوى الفني والتكنولوجي والتجاري. وأكد ســرحان الرقمیة والتكنولوجیة.  
الســعودي ومســاھمتھ المنشــودة في تعزیز القدرات التكنولوجیة    صــندوق االســتثمارات العامةعلى إیمان إدارة المجموعة بأھمیة الشــراكة االســتراتیجیة مع 

ــعیًا إلى تحقیق أھدافھا االســتراتیجیة المخططة.  والت ــراكة ودورھا  جاریة للمجموعة س ــخة بالمردود اإلیجابي لھذه الش وأعرب ســرحان عن ثقة اإلدارة الراس
ــ  ـــیة بـما یـناســ دة ودائـمة التطور لمختلف الـخدـمات األســــاســ دـی ارـیة ـج دیم حلول ابتـك درتـھا على تـق ب مختلف الكبیر في دفع عجـلة نمو المجموـعة وتعزیز ـق

عمالء المجموعة مختلف احتیاجاتھم من االتصـاالت والمعامالت، باإلضـافة إلى  تھا الرقمیة بصـورة كبیرة تثمر عن تسـھیل تنفیذ  ااالحتیاجات، وتطویر منصـ 
عبین بقطاع تكنولوجیا الخدمات  التحول الرقمي واالبتكاري بدعم من أبرز الالتعزیز  مواـصلة ابتكار المزید من الخدمات والحلول ذات القیمة المـضافة بھدف  

  السنوات المقبلة. يوالتي ستعضد من معدالت النمو الكبیرة التي تستھدفھا الشركة ف المالیة

تبلغ حجم األصـول المدارة بھا من أكبر الصـنادیق السـیادیة على مسـتوى العالم، حیث یحظى بمحفظة اسـتثماریة  السـعودي    صـندوق االسـتثمارات العامةویعد  
ــندوق  ركز وی،  .2022ملیار دوالر بنھایة الربع األول من عام    620نحو  ــتثماریة الجذابة  الصــ ــتثمارات طویلة األجل التي تتمیز بمقوماتھا االســ على االســ

  قتصادیًا استراتیجیًا بالعدید من األسواق الدولیة. قطاًعا ا 13وتتنوع بین 

الـسعودي باعتباره من أكبر مـساھمي المجموعة ـستـساھم في تعزیز المكانة الرائدة    ـصندوق االـستثمارات العامةوأـضاف ـسرحان أن الـشراكة االـستراتیجیة مع  
ــف  ھللمجموعة بما یؤ ــغیلیة خالل النصـ ــي قدًما نحو تنمیة اإلیر لھا لتحقیق نتائج مالیة وتشـ ً عن المضـ ــال ادات  الثاني من العام تتجاوز التوقعات المعلنة، فضـ

  والربحیة بصورة قویة خالل الثالث سنوات المقبلة. 

بعد ھذه  تھا  ة مـساھمتأتي ھذه الـشراكة االـستراتیجیة في ـضوء مـساعي المجموعة إلى تنویع قاعدة المـساھمین وجذب االـستثمارات األجنبیة والتي أصـبحت نـسب
ة في المجموعة في تعزیز مكان  ةالـسعودي على حـصة رائد  ـصندوق االسـتثمارات العامة. وـسوف یـساھم اـستحواذ  المجموعة  % من ھیكل مـساھمي35الـصفقة  

ا مواتیة للتوسـع والنمو مسـتفیدة من شـبكة اسـتثمارات  واالسـتراتیجیة خارج السـوق المصـري،    «إي فاینانس» واسـعة االنتشـار.    وقالصـندطرح أمامھا فرصـً
ــاد الوطني الم ــودة للمجموعة تركیًزا على دعم دورھا المحوري في رقمنة االقتص ــعى الصــندوق من خالل ھذه الشــراكة دفع عجلة النمو المنش صــري،  ویس

ً عن التوسـع بأنشـطتھا إلى مختلف األسـواق اإلفریقیة، حیث تتطلع   لمسـتثمرین الدولیین التي تحظى بھا إلى تعظیم االسـتفادة من قاعدة ا  «إي فاینانس»فضـال
  للدخول إلى أسواق أفریقیة وعربیة جدیدة مستقبال. 

السـعودي بتأسـیس الشـركة السـعودیة المصـریة لالسـتثمار والتمویل    صـندوق االسـتثمارات العامةجدیر بالذكر أن صـفقة االسـتحواذ المذكورة تأتي عقب قیام  
التي یتبناھا الصــندوق،    2025-2021لواعدة في الســوق المصــري، بما یتماشــى مع االســتراتیجیة االســتثماریة بھدف االســتثمار في القطاعات االقتصــادیة ا

ات األجنبیة والتي تسـتھدف االنخراط في االسـتثمارات فائقة القیمة بأسـواق الشـرق األوسـط وشـمال أفریقیا، ودعم جھود الحكومة المصـریة لجذب االسـتثمار 
  االقتصاد الوطني والتوسع بدور وجھود القطاع الخاص في مصر. التي تساھم في تعزیز نمو 
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فعّال یتسـم بأحدث  وصـدارة رؤیة الحكومة المصـریة الھادفة إلى إرسـاء اقتصـاد وطني منفتح  في  «إي فاینانس»وختاًما، أعرب سـرحان عن اعتزازه بمكانة 
ــعادتھ بمكانة   ــتثمرین. كما أعرب عن سـ ــدھا المسـ ا جذابة للمواطنین ویدعم أھداف النمو التي ینشـ ــً  مقدمةفي   «إي فاینانس»المقومات الرقمیة ویخلق فرصـ

ـتثماریة السـعودیة التي تسـعى إلى مخاطبة  ـتثمار آاالھتمامات االس ـتفادة  في السـوق المصـري. وأكد على    ةالواعد  اتفاق االس من ثقة المجموعة في تعظیم االس
ً عن ثقتھ المستدامة في مواصلة اقتصادنا  السعودي لتسریع عجلة النمو وتحقیق األھداف االستراتیجیة  صندوق االستثمارات العامةالجدیدة مع    الشراكة ، فضال

  صادیة الفعالة.  الوطني توفیر المزید من فرص النمو للمستثمرین عبر مجموعة متنوعة من القطاعات االقت

  –  نھایة البیان  –
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  لالستثمارات المالیة والرقمیة» إي فاینانسنبذة عن مجموعة «

ركة مصـریة متخصـصـة في تطویر وإدارة البنیة التكنولوجیة للمعامالت المالیة الرقمیة، وتم تكلیف الشـركة   2005عام  »  إي فاینانس«مجموعة تأـسسـت  كـش
عبر مسـیرتھا الممتدة لنحو عشـرین عاًما في التوسـع بأعمالھا  »  إي فاینانس«في ذلك الوقت ببناء وتشـغیل وإدارة الشـبكة المالیة للحكومة المصـریة، ونجحت 

ع األسـواق الرقمیة في مصـر مع تنمیة باقة الخدمات والحلول المقدمة حتى أصـبحت تضـم تحت مظلتھا مجموعة من الشـركات التابعة التي تغطي لتغطي جمی
عدة أـسواق  یتیح لھا اسـتھداف    ممابمرونة ھیكلھا التنظیمي،    »إي فاینانس«أنـشطتھا كافة أركان منظومة المعامالت المالیة الرقمیة بالـسوق المصـري. وتنفرد 

ــوق المعامالت المالیة الرقمیة. كما تتمیز   ــافة في سـ ــركاتھا التابعة وبالتالي تعزیز قدرتھا على تعظیم القیمة المضـ بتبني وتطبیق   »إي فاینانس«من خالل شـ
في مصــــر؛ فإلى جانب منظومة لجمیع عناصــــر منظومة المعامالت الرقمیة للدفع والتحصــــیل اإللكتروني    مركز واحدنموذج أعمال متكامل لتكون بمثابة 
عدة شـركات تابعة تتخصـص كل منھا في مجال محدد لضـمان قدرة المجموعة على التنوع بأعمالھا لتغطیة   »إي فاینانس«تكنولوجیا الخدمات المالیة، تضـم  

 .efinanceinvestment.comأركان منظومة المعامالت الرقمیة. للمزید من المعلومات یُرجى زیارة موقعنا: 
 

 
 معلومات عن السهم 

 EFIH.CAكود البورصة المصریة: 
 1,848,888,889 عدد األسھم

ه  0.5  القیمة االسمیة للسھم  جن
ه  924,444,444  المدفوعرأس المال   جن

 
    مزید من المعلومات یرجى االتصال على: ل

 ir@efinance.com.eg|  عالقات المستثمرین قطاع 
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