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 وحدة انحهول انالسهكيت في شركت اوفيىيوناوتم تستحوذ عهى 
 

 أبرز انعىاويه 

  ٟبٕحٛ  بٔمذ٠ت حمذس ل١ّخٙ صفمتأخً حشخشٞ ٚحذة اٌحٍٛي اٌالسٍى١ت فٟ ششوت أف١ٕ١ْٛ ف

 . 1144حّبَ اٌصفمت فٟ اٌشبغ األٚي ِٓ ػبَ إ١ٍِبس دٚالس. ٠خٛلغ  4.1

 ١بث ١ٕ١ْٕٛ ِٓ حٛس١غ ِٛلؼٙب اٌشائذ فٟ أسٛاق حمب١غ ٚحذة اٌحٍٛي اٌالسٍى١ت ٠ّّىٓ أف

 اٌس١بساث ٚاٌصٕبػت ٚاألِٓ

 ٍحٍخزَ أخً بخذِت ػّالء ٚحذة اٌحٍٛي ِسخمٍت.  ى١ت وٛحذةسخؼًّ ٚحذة اٌحٍٛي اٌالس

 . ARM إ٠ٗ آس إَاٌالسٍى١ت اٌحب١١ٌٓ ٚحمذ٠ُ اٌذػُ ٌٍّٕصبث اٌخٟ حؼخّذ ػٍٝ 

 

 

 ١ت ٠ٛسغ ِٓ خذِبحٙب اٌحب١ٌت فٟ ِضبي اسخحٛار أخً ػٍٝ ٚحذة اٌحٍٛي اٌالسٍى

ٌخشًّ اٌض١ً اٌشابغ  WiMAXٚاٞ ِبوس ٚ  Wi-Fi ٚاٞ فبٞ االحصبالث اٌالسٍى١ت

. ٚسخسخخذَ حم١ٕت اٌض١ً اٌشابغ٠ٚذػُ خطظ أخً ٌخسش٠غ لذساث أف١ٕ١ْٛ اٌض١ً اٌزبٌذ 

ش أخً وٛس اٌخم١ٕت اٌخٟ حُ االسخحٛار ػ١ٍٙب فٟ اٌحٛاس١ب اٌّحٌّٛت اٌخٟ حؼخّذ ػٍٝ ِؼبٌ

Intel® Core  َٛٚاٌؼذ٠ذ ِٓ األصٙزة اٌخٟ حؼخّذ ػٍٝ ِؼبٌضبث أخً احIntel® 

Atom™ ٚ ،اٌىّب١ٛحش اٌٍٛحٟ بّب ف١ٙب أصٙزة اٌٙٛاحف اٌزو١ت ٚأصٙزة إٌخبٛنtablet 

 ٚأصٙزة اٌىّب١ٛحش اٌّذِضت. 

 ٘ٚ حٕسضُ اٌصفمت ِغ أحذٜ اٌشوبئز األسبس١ت فٟ إسخشاح١ض١ت أخً فٟ اٌحٛسبت ٟ

 بالٔخشٔج باالحصبي 

 
انتل اتفاقًا شركة انفينيون تكنولوجيز و  ةأبرمت شرك -0202أغسطس  31 ، ، مصر القاهرة

إلى شركة انتل مقابل مبمغ نقدي الالسمكية من شركة انفينيون الحمول نيائيا النتقال ممكية وحدة 
 مميار دوالر.  4.1يقارب نحو 
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السمكية، المزود الرائد بالمنصات الخميوية لكبار الشركات وتجدر اإلشارة إلى أن وحدة الحمول ال
مستقمة وستخدم عمالئيا الحاليين. كما ستساىم الوحدة  كوحدةالعالمية المنتجة لميواتف، ستعمل 

ومن بينيا  ةمختمف األجيز  باستخدامر االنترنت ستراتيجية انتل لنشر االتصاالت عبإ تعزيز في
 سيب المحمولة والحوسبة المدمجة. أجيزة اليواتف الذكية والحوا

 
وبيذه المناسبة قال بول اوتيمميني الرئيس والمدير التنفيذي لشركة انتل: "إن الطمب عمى الحمول 

عزز ة الحمول الالسمكية في انفينيون يالالسمكية يتزايد بوتيرة استثنائية. واالستحواذ عمى وحد
تقديم ا من نناالتصال باالنترنت، كما تمك   يفمثمة المتالركيزة الثانية من إستراتيجيتنا لمحوسبة 

ومن بينيا مجموعة من المنتجات تغطي المجموعة الكاممة من خيارات االتصاالت الالسمكية 
 وتقنية الجيل الرابع". وتقنية واي ماكس  G3تقنية واي فاي وشبكات الياتف من الجيل الثالث 

 
عمى الحوسبة وتتصل باإلنترنت، فإننا ممتزمون "مع تزايد عدد األجيزة التي تعتمد  :وأضاف

مكنيا من االستفادة من إمكانيات النمو في كل قطاع من قطاعات ي وقعبوضع انتل في م
 وغيرىا".  يدويةالحوسبة من أجيزة الكمبيوتر المحمولة إلى األجيزة ال

 
ع وحدة الحمول الالسمكية وبدوره قال بيتر باور الرئيس التنفيذي لشركة انفينيون تكنولوجيز: "إن بي

ىو قرار استراتيجي ييدف إلى تعزيز قيمة انفينيون، إذ أصبح بإمكاننا اآلن تركيز مواردنا عمى 
قطاع السيارات، والقطاع الصناعي والتسويق وىي قطاعاتنا الرئيسية تحقيق نمو قوي في 

لكافة عمالء وموظفي  فاقًا عظيمةآومن شأن ىذا أن يخمق المتعدد، وبطاقات الرقائق واألمن. 
 شركة انفينيون".  يومساىم

 
فائدة كبيرة من ىذه الصفقة. وبفضل الجيود الرائعة التي  كد السيد باور: "نحن جميعًا سنجنيوأ

دارتنا خالل العام الماضي، فقد أصبحت وحدة الحمول الالسمكية في موقع ممتاز  بذليا موظفونا وا 
 ديد انتل التي تعد الشركة المثالية المتالك ىذه الوحدة".لتحقيق مزيد من النمو مع المالك الج

 
صفقة االستحواذ عمى وحدة الحمول الالسمكية في انفينيون قرارًا استراتيجيا لمشركتين إذ أن  وتعد

كنيا من النمو في قطاع الحوسبة المتنقمة ممكماًل ألصول انتل الحالية وت تعتبرىذه الوحدة 
بشكل أكبر  زيفقة بالتركصالمدمجة، بينما ستستفيد انفينيون من ىذه ال ليواتف الذكية والحوسبةوا

الرئيسية التي تواجو المجتمع الحديث وىي كفاءة الطاقة والتكنولوجيا عمى التحديات الثالثة 
 المتنقمة واألمن. 



 
العمالء وقطاعات السوق ومن  نوالمدمجة لدعم مزيد مىدف انتل ىو توسيع منتجاتيا المتنقمة و 

بينيا اليواتف الذكية والحواسيب الموحية والنتبوك والنوتبوك واألجيزة التي تحتوي عمى الحوسبة. 
ولتحقيق ذلك ستعمل انتل عمى دمج أفضل تقنيات وحدة الحمول الالسمكية مع عناصر القوة 

تجمع ما بين و األساسية لدييا لتقديم منصات تعمل بطاقة منخفضة وتعتمد عمى تقنيات انتل 
يقاتيا ومجموعتيا الواسعة من الخيارات الالسمكية بحيث تكون النتيجة الجمع ما بين ريادة تطب

انتل في مجال تقنيات الواي فاي والواي ماكس وريادة وحدة الحمول الالسمكية في مجال الجيل 
 والسير عمى طريق التسريع في تقنية الجيل الرابع. الثاني والجيل الثالث 

 
اصل وحدة الحمول الالسمكية نموىا عمى أن تبقى وحدة مستقمة لضمان وتتوقع انتل أن تو 

استمرارية مبيعات ومشاريع عمالئيا الحاليين وتقديم الدعم ليم. وستواصل ىذه الوحدة دعم 
عمالئيا بتقديم أفضل الحمول الممكنة ليم ومن بينيا المنتجات التي تعتمد عمى أيو آر إم 

ARM  ي تعتمد عمى معالجات انتل مع حمول مودم الجيل الثالث لى المنصات التإإضافة
 الرائد. 

 
وتحتل وحدة الحمول الالسمكية اليوم مكانة رائدة في قطاع االتصاالت الالسمكية المتنقمة 

وتوفر وحدة الحمول الالسمكية وىواتف المداخل. والمنصات الخميوية ألجيزة اليواتف الذكية 
رسال واستقبال موجات الراديو، والدوائر المدمجة إلدارة إة معالجات النطاق األساسي وأجيز 

االتصاالت اإلضافية وحمول الرقيقة الواحدة إضافة إلى برامج األجيزة الطاقة، وخصائص 
المخصصة ليا. ويساعد ىذا عمى إرسال الصوت والبيانات العالية السرعة بسالسة من قمب 

بمغت عائدات وحدة الحمول لعام المالي الماضي خالل اشبكة االتصاالت إلى جياز المستخدم. و 
انفينيون  عائدات بالمئة من إجمالي 01وي نحو امميون يورو أي ما يس 744السنوية الالسمكية 

 مميار يورو.  0.10 ةالبالغ ةالسنوي
 

وقد وافق مجمس مدراء انتل والمجمس اإلشرافي ومجمس اإلدارة في انفينيون عمى الصفقة التي 
وذلك يتوقف عمى الحصول عمى  1144ع أن تستكمل في الربع األول من عام من المتوق

  موافقات تنظيمية معينة وغير ذلك من الظروف المتعارف عمييا المحددة في االتفاق النيائي.

 

 

 عه شركت اوفيىيون 



 توفر شركة انفينيون تكنولوجيز التي مقرىا نيوبيبرغ بألمانيا حمول أشباه الموصالت واألنظمة
والتكنولوجيا المتنقمة وتركز عمى ثالثة تحديات رئيسية تواجو المجتمع الحديث وىي كفاءة الطاقة 

)الذي انتيى في سبتمبر( أعمنت الشركة عن مبيعات بقيمة  1117وفي العام المالي واألمن. 
ن موظفًا في مختمف أنحاء العالم. وتمتمك انفينيو  12321مميار يورو وبمغ عدد موظفييا  0.10

تواجدا دوليًا حيث تعمل من خالل شركات فرعية: في الواليات المتحدة من ميمبيتاس في 
وانفينيون كاليفورنيا وفي منطقة آسيا والمحيط اليادئ من سنغافورة، وفي اليابان من طوكيو. 

( وفي الواليات المتحدة في بورصة IFXمدرجة في سوق فرانكفورت المالي )تحت رمز 
OTCQX International Premier  تحت رمز(IFNNY) 

 

 عن شركة انتل 
( ىي الشركة العالمية المتخصصة في ابتكارات السيمكون وتطوير INTCإنتل )ناسداك: 

 الدعم المستمر لمناس في عمميم وحياتيم. تقديم تكنولوجيات ومنتجات ومبادرات بيدف
 و www.intel.com/pressroom لمزيد من المعمومات يمكن زيارة المواقع

blogs.intel.com.  
 

 

 إخالء مسؤونيت بشأن انمعهوماث انمتعهقت بانمستقبم

 

٠خضّٓ ٘زا اٌب١بْ اٌصحفٟ ِؼٍِٛبث ٟ٘ بّزببت حطٍؼبث أٚ حٛلؼبث حٛي ِسخمبً أػّبي أف١ٕ١ْٛ 

 بٛٔت بّب ف١ٙػشضت ٌؼذد ِٓ اٌؼٛاًِ غ١ش اٌّضّ ٛلؼبثٚاٌمطبع اٌزٞ ٔؼًّ ف١ٗ. ٚحظً ٘زٖ اٌخ

اٌّمذَ  F-20فٟ ّٔٛرس حٍه اٌّٛصٛفت فٟ لسُ "ػٛاًِ اٌخطش" فٟ اٌخمش٠ش اٌسٕٛٞ ألٔف١ٕ١ْٛ 

ٔف١ٕ١ْٛ اٌّسخمب١ٍت لذ حخخٍف ِبد٠بً ػّب ٘ٛ ِزوٛس فٟ فئْ أػّبي ا١ٌٙئت األٚساق اٌّب١ٌت. ٚببٌٕخ١ضت 

ِب حمٌٛٗ ٘زٖ اٌخطٍؼبث ٘زٖ اٌخطٍؼبث ٚببٌخبٌٟ ٠ضب حٛخٟ اٌحزس ٚػذَ االػخّبد بشىً ِفشط ػٍٝ 

١ٍت. ٚال حٍخزَ أف١ٕ١ْٛ بخحذ٠ذ أٚ ِشاصؼت أٞ ِٓ ٘زٖ اٌخطٍؼبث بشىً ػٍٕٟ فٟ ضٛء باٌّسخم

 حطٛساث حخخٍف ػّب ٘ٛ ِخٛلغ. 

 

٠خضّٓ ٘زٖ اٌب١بْ اٌصحفٟ ِؼٍِٛبث ِؼ١ٕت حخؼٍك ببٌّسخمبً بخصٛص االسخحٛار اٌّمخشط إلٔخً 

ف١ٕ١ْٛ، بّب فٟ رٌه حطٍؼبث حٛي إٌّٛ اٌّخٛلغ فٟ أفٟ ػٍٝ أػّبي ٚحذة اٌحٍٛي اٌالسٍى١ت 

ٚخطظ ل١بَ  ،1144ٚإحّبَ اٌصفمت فٟ بذا٠ت  ،حصبي ببإلٔخشٔجالاٌطٍب ػٍٝ اٌحٍٛي اٌالسٍى١ت ٚا

ٚإِىب١ٔبث ّٔٛ اٌٛحذة  ،سخشاح١ض١ت أخً ِٚسبّ٘ت اٌٛحذة ف١ٙبإٚ ٌٙب بشىً ِسخمً،اٌٛحذة بأػّب

ٚحٛلغ أخمبي ِؼظُ  ،سخحٛار اٌّخٛلؼتالٚفٛائذ ا ،حٛارسخالٚاألرش اٌّخٛلغ ػ١ٍٙب ٔخ١ضت ٘زا ا

ِٛظفٟ اٌٛحذة إرا ٌُ ٠ىٓ وٍُٙ إٌٝ ششوت أخً. ٚلذ حخخٍف األحذاد ٚإٌخبئش اخخالفبً ِبد٠بً ِغ ِب 

ب١ٓ اٌؼٛاًِ اٌّّٙت اٌخٟ ٠ّىٓ أْ حضؼً اٌٛلبئغ ٚإٌخبئش  . ١ٍِٓٚتبؼبث اٌّسخمٍٕٗ ٘زٖ اٌخطّحخض

اٌّخبطش ٚاٌشىٛن إٌبصّت ػٓ احخّبي حأخ١ش إحّبَ زٖ اٌخطٍؼبث ٍف ػّب ٘ٛ ٚاسد فٟ ٘حخخ

ٚلذسة أخً ػٍٝ إدِبس اٌٛحذة بٕضبط  ،ٚاٌخغ١شاث فٟ طٍببث اٌّسخٍٙى١ٓ ،اٌصفمت أٚ ػذَ إصشاء٘ب

ػٍٝ اٌّزٚد٠ٓ  ٚاإلبمبء، ٚححم١ك اٌفٛائذ اٌّخٛلؼت ِٓ اٌصفمت اٌّمخشحت ،وٛحذة ػًّ ِسخمٍت

اٌؼبِت فٟ ِٕبطك ٚلطبػبث ػًّ أخً  االلخصبد٠تٚاألٚضبع  ،١ٓٚاٌزببئٓ ٚاٌّٛظف١ٓ اٌشئ١س١

http://targetmailer.intel.com/TMService/Redir.aspx?ID=342357
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وً ِٓ أخً ٚاٌٛحذة،  بٚاٌمطبػبث إٌّبفست صذا اٌخٟ حؼًّ ف١ٙ ،ٚٚحذة اٌحٍٛي اٌالسٍى١ت

 ٚلضب٠ب أخشٜ لذ حؤرش ػٍٝ إحّبَ اٌصفمت.  ببالحخىبسٚاٌخمبضٟ أٚ اٌّسبئً اٌخٕظ١ّ١ت اٌّخؼٍمت 

 

طالع ػٍٝ اٌٛربئك اٌخٟ حمذِٙب أخً ١ٌٙئت األٚساق اٌّب١ٌت ػٍٝ ٚببإلضبفت إٌٝ رٌه، اٌشصبء اإل

، ح١ذ ححذد ٘زٖ اٌٛربئك ٚحؼبٌش ػٛاًِ أخشٜ ِّٙت لذ حضؼً K, 10-Q, 8-K-10ّٔبرس 

األحذاد ٚإٌخبئش ِخخٍفت ِبد٠بً ػٓ اٌخطٍؼبث اٌّسخمب١ٍت اٌٛاسدة فٟ ٘زٖ اٌب١بْ اٌصحفٟ. ٚال حٍخزَ 

 . ٌب١بْ ٌخٕسضُ ِغ إٌخبئش اٌحم١م١تٍؼبث بؼذ صذٚس ٘زا اأخً بخحذ٠ذ أٞ ِٓ ٘زٖ اٌخط

 

 

 

 
 
 

 


