
 

 

 

بيع شركة الشرق إتمام صفقة تعلن عن  لالستثمار القابضةشركة أوراسكوم 

 األوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية

 
القابضة لالستثمار شركة أوراسكوم  أعلنت – 2018، سبتمبر 17 في القاهرة

بيع كامل حصتها، المباشرة وغير ب الخاصعقد بيع وشراء  تنفيذ اليوم عن "(ستثمارلال )"أوراسكوم ش.م.م.

مع الشركة المصرية العالمية ، المباشرة، في شركتها التابعة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية )"مينا"(

 مليون دوالر أمريكي. وتمتلك 90للمصرية لالتصاالت، بإجمالي مبلغ  %50للكوابل البحرية والمملوكة بنسبة 

 من أسهم شركة مينا. %100 ستثمارلال شركة أوراسكوم

المتمثلة في بيع أصولها غير ستثمار لال ويأتي قرار بيع شركة )"مينا"( متماشيا مع استراتيجية شركة أوراسكوم

استخدام حصيلة البيع في التوسع في نطاق أنشطة الشركة لتشمل  ستثمارلال االساسية. وتعتزم شركة أوراسكوم

، الصناعات الزراعية، يالعقارالتطوير جديدة من االعمال والتي تتمثل بشكل رئيسي في القطاع المالي، قطاعات 

الترفيه والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات، وتهدف بذلك إلى تعزيز موقف ربحية شركة 

 ودعم استراتيجيتها لتطوير اعمال ذات نمو وعائد أعلى. ستثمارلال أوراسكوم

 -انتهى 

 

 نبذة عن شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة

 قطاعات، تعمل شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة كشركة قابضة ذات استثمارات في 2011منذ إنشائها في عام 
بين شركة أو تي إم تي نشأت الشركة من تقسيم األصول وقد االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا وأعمال الكابالت. 

إرث  تمتلكوهي  (.(Vimpelcom)  فيمبلكوم المعروفة سابقا باسم ( VEONشركة فيون و(OTMTI)  انفستمنتس 
جديًدا  تجاهاا مؤخًرا الشركة عتمدتا، االتصاالتتشبع قطاع مشغل االتصاالت األكثر نجاًحا في المنطقة. ومع 

 .ستثمارلال قابضةتصاالت والتكنولوجيا لشركة المن شركة متخصصة في مجالي التتحول لتنويع محفظتها 
 

التي تلعب دوراً هاماً في تشكيل المستقبل، بما  الحيويةتستثمر شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة في الصناعات 
في ذلك الطاقة والخدمات المالية والصناعات الزراعية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية والنقل. وتقوم 

 من مصر وأفريقيا والشرق األوسط.  كل  أسواق في المتاحة الشركة حالياً بالبحث عن الفرص 
 
 
 

 دوًما إلى تغيير حياة الناس من أجل المساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة. ستثمرنا، سوف نطمحإأينما 
 

 

 



 

 

 المعلومات من لمزيد
 

  :المستثمرين عالقات
   الجنوبي البرج-سيتي النايل أبراج
 بوالق رملة - النيل كورنيش - 29 الدور

   مصر -القاهرة
    otmtinvestorrelations@otmt.com: اإللكتروني البريد
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