
 

 

 

مع االتصاالت السعودية شركة  فيجزء من أسهمه بيع صندوق االستثمارات العامة يدرس 

 % 50تزيد عن  حصة أغلبيةب االحتفاظ

 تساهم  ستثمارات جديدةفي اصندوق االستثمارات العامة  إعادة تدوير رأس مالإلى تمكين الصفقة املحتملة  تهدف

 تعزيز استراتيجيته االستثمارية طويلة املدى ب

 على دراسة وإعداد متطلبات ال 
ً
مؤسسات استثمارية دولية تستهدف سصفقة املحتملة والتي يعمل الصندوق حاليا

 املستثمرين األفرادجانب إلى ومحلية 

  تنويعمن خالل  الطويلاملتوسط و على املدى  للمساهمينتحقيق قيمة أكبر  فياملحتملة  الصفقة تساهممن املتوقع أن 

ووزن الشركة في املؤشرات العاملية ذات  ،في السوق زيادة عدد األسهم الحرة و  ،إس تي س ي لدى املستثمرين قاعدة

 العالقة

  لحصول على املوافقات ذات وا تملةتفاصيل إضافية حول الصفقة املحاإلعالن عن إال بعد بيع العملية تبدأ لن

 العالقة

 

في  جزء من أسهمهعملية بيع  يدرس أنهاليوم )"الصندوق"( أعلن صندوق االستثمارات العامة  :2021سبتمبر،  30 الرياض،

، مع األفراداملستثمرين جانب إلى ؤسسات استثمارية دولية ومحلية ملأو "الشركة"(  إس تي س ي")" االتصاالت السعوديةشركة 

الصندوق  مال رأس تدوير إعادةوتهدف الصفقة املحتملة إلى تمكين  .% من أسهم الشركة50احتفاظه بحصة أغلبية تزيد عن 

 . املدىطويلة  االستثماريةاستراتيجيته  تعزيز في تساهم جديدة استثماراتفي 

 

من املتوقع أن تسهم الصفقة املحتملة في دعم استراتيجية صندوق االستثمارات العامة فيما يتعلق بتأسيس وتطوير قطاعات و 

الصفقة املحتملة في تحقيق قيمة أكبر  ومن املتوقع أن تساهمجديدة، وتعزيز نمو االقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله. 

وزيادة عدد األسهم الحرة في  الشركة،طويل من خالل تنويع قاعدة املستثمرين لدى الاملتوسط و على املدى  ملساهمي الشركة

 . ووزن الشركة في املؤشرات العاملية ذات العالقة ،السوق 

 

ومصالح في حينه ويؤكد صندوق االستثمارات العامة بأن القرار النهائي فيما يتعلق بالصفقة املحتملة سيراعي ظروف السوق 

 .الحاليين مساهمي الشركة



 

 و 
 
  تلعب وطنية رائدة شركةإس تي س ي  عدت

ً
 أساسيا

ً
العربية السعودية،  اململكة في املعلومات تقنيةاالتصاالت و  قطاع فيدورا

  الريادي ودورها التنافسية بقدراتها وثقته، لشركةل االستراتيجية األهداف بدعم التزامه الصندوق  يؤكدو 
ً
  و محليا

ً
 .إقليميا

 

 العربيةإس بي س ي  إتش"و ،"السعودية العربيةساكس  جولدمان"بتعيين قام صندوق االستثمارات العامة  ويشار إلى أن

 .املحتملة الصفقةتنفيذ  خياراتدراسة ل املالية" األهلي "شركةو ،"السعوديةمورغان ستانلي "و  ،"السعودية

 

موافقة هيئة السوق املالية، باإلضافة إلى املوافقات تخضع الصفقة املحتملة للحصول على املوافقات النظامية، بما فيها 

 بأن عملية البيع لن تبدأ إال بعد اإلعالن عن تفاصيل إضافية عن الصفقة املحتملة بما في ذلك 
ً
الداخلية ذات الصلة، علما

 املوافقات ذات العالقة.جميع على كذلك الحصول هيكلها وإجراءاتها وجدولها الزمني، و 

 -انتهى-

 

 :مالحظات للمحررين

 www.pif.gov.sa :  للمزيد من املعلومات عن الصندوق، الرجاء زيارة

 media@pif.gov.sa للتواصل اإلعالمي:

  

 لعامةنبذة عن صندوق االستثمارات ا

، العامة يعد صندوق االستثمارات
ً
يقوم الصندوق بدوٍر رائٍد في دفع و  أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا

يسهم في تشكيل مالمح مستقبل االقتصاد العاملي. يعمل الصندوق على بناء  كما عجلة التحول االقتصادي السعودي وتنويعه،

اململكة وعلى الصعيد  دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة املدى في قطاعات ريادية مختلفة داخلمحفظة متنوعة عبر 

اململكة  رؤية تحقيق برامج أحد - 2025-2021استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق االستثمارات العامة هدف تالعاملي. و 

في زيادة املحتوى املحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما واملساهمة إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة  -2030

مستدام في اململكة. وبصفته الذراع االستثماري للمملكة العربية اقتصاد مزدهر و  يعمل على نقل التقنيات وتوطين املعرفة لبناء

استراتيجية مع العديد من املؤسسات السعودية فقد عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات 

  .2030والجهات العاملية املرموقة، مما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة املدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 

 

 .www.pif.gov.sa للمزيد من املعلومات عن الصندوق، الرجاء زيارة
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