
م تي أي(ش.م.م. )إ العالمية والتجارة للصناعة جروب ام.ام   

 بيان صحفي
1202فبراير 41  

 
 

فى ضوء إعادة هيكلة إستثمارات شركة إبتكار القابضة لإلستثمارات المالية ش.م.م تنفيذ خطة 

 بالبورصة المصرية. لطرحها االستعداد

 

 

بتكار القابضة إ شركةاالستعداد لطرح في ضوء  هبأناليوم  أي()إم تي م .م.شم جروب للصناعة والتجارة العالمية إ م.إشركة أعلنت 
والتى يضم )تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرفية  رائدة شركة استثمار وهي، "("شركة إبتكار) .م.م.ش لالستثمارات المالية
وتنفيذا  فى البورصة المصرية ) القابضةبي انفستمنتس  ش.م.م و شركة العالمية والتجارة جروب للصناعة ام.ام هيكل ملكيتها شركة

، تم نقل ملكية أسهم )شركة تمويل القابضة لالستثمار ش.م.م ومجموعة شركات تمويل( من شركةالإعادة هيكلة إستثمارات لخطة 
داد نقدي شركة إبتكار إلى شركة بساطة المالية القابضة ش.م.م )"شركة بساطة"(، وذلك من خالل تنفيذ عملية نقل ملكية بدون س

همين وبذات نسب ، وذلك في ضوء تتطابق هيكل ملكية كاًل من شركة إبتكار وشركة بساطة بذات المسافي البورصة المصرية 
شركة بى بى اى بارتنرز  -شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م  -المساهمة )شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية ش.م.م 

لالستثمار المباشر ش.م.م والشركات المدارة بواسطتها(. مع العلم بان شركتي ابتكار و بساطة هما مؤسستان وفقًا ألحكام القانون 
بإصدار قانون سوق رأس المال وتعمال تحت مظلته كمؤسسات مالية وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية  1992لسنة  95رقم 
 .2018لسنة  53رقم 

عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نقل ملكية أسهم )شركة فيتاس مصر الحصول على  قد تمومن الجدير بالذكر انه 
المتناهى الصغر ش.م.م( من شركة إبتكار إلى شركة بساطة عن طريق تنفيذ عملية نقل ملكية بدون سداد نقدي في البورصة للتمويل 
البورصة المصرية، وذلك إستكمااًل لعملية إعادة هيكلة إستثمارات شركة فور الحصول على موافقة  عمليةالتنفيذ وجاري  المصرية

 .إبتكار

 .شركة بساطةوفى بتكار إ شركة فى %49.9تبلغ حوالي  إم تي أيومن الجدير بالذكر إن حصة 

 

 -----إنتهاء  -----
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 العالمية ش.م.م. )إم تي أي( والتجارة للصناعة جروب ام.عن شركة ام

أكبر شركات التوزيع . وتعد إم تي أي إحدى (Ticker: MTIE.CA)مساهمة مصرية مقيدة في البورصة المصرية  شركةإم تي أي 
منفذ بيع، وذلك من خالل المشاركة مع أفضل الشركات  40,000المصرية بموجب تواجدها الجغرافي القوي وتتعامل مع أكثر من 

وتتعامل إم تي أي فى  .وبنتلى وكارير وبوش   العالمية بما في ذلك سامسونج و هواوي وفودافون ورينج روفر وجاكوار ومازراتى
اعات تشمل األجهزة الكهربائية واإللكترونية مثل اجهزة المحمول واالجهزة المنزلية واالتصاالت مثل فودافون وبى عدد من القط

 ومصارى والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات.

 
 .م.م.ش بتكار القابضة لالستثمارات الماليةإشركة عن 

كإستثمار مشترك بين شركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية   2017 تأسست شركة إبتكار القابضة لإلستثمارات المالية عام
ش.م.م و شركة بي انفستمنتس القابضة و شركة بي پي إي بارتنرز، بغرض اإلستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية 

العقاري و التخصيم والتمويل اإلستهالكى. وتعمل مثل التمويل متناهي الصغر والمدفوعات اإللكترونية والتأجير التمويلي و التمويل  
الشركة في بعض القطاعات التي تعاني من نقص الخدمات في مصر وتساهم في الشمول المالي للشعب المصري وكذلك تساهم في 

 تحويل اإلقتصاد المصري نحو اإلقتصاد الرقمي.
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