
 

 
تعلن عن بيع شركة  شركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا

 ةل أفريقيا للكوابل البحريالشرق األوسط وشما
 

شركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة  أعلنت – 2018، مايو 21 في القاهرة
وشراء مع الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية توقيع عقد بيع  اليوم عن لالتصاالت"( )"أوراسكوم ش.م.م.

للمصرية لالتصاالت، وذلك لبيع كامل حصتها، المباشرة وغير المباشرة، في شركتها  %50والمملوكة بنسبة 
مليون دوالر أمريكي. وتمتلك  90التابعة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية )"مينا"( بإجمالي مبلغ 

 من أسهم شركة مينا. %100لالتصاالت  سكومشركة أورا

 يوما وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة. 60لالتصاالت إتمام هذه الصفقة في خالل  وتعتزم شركة أوراسكوم

لالتصاالت المتمثلة في بيع أصولها غير  ويأتي قرار بيع شركة )"مينا"( متماشيا مع استراتيجية شركة أوراسكوم
لالتصاالت استخدام حصيلة البيع في التوسع في نطاق أنشطة الشركة لتشمل  ركة أوراسكوماالساسية. وتعتزم ش

، الصناعات ي العقار التطوير قطاعات جديدة من االعمال والتي تتمثل بشكل رئيسي في القطاع المالي، 
 الزراعية، الترفيه والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات، وتهدف بذلك إلى تعزيز موقف ربحية شركة

 لالتصاالت ودعم استراتيجيتها لتطوير اعمال ذات نمو وعائد أعلى. أوراسكوم

 

 - نتهىا

 

 



 
 

القابضة نبذة عن شركة اوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولجيا  
  

أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا هي شركة قابضة تملك استثمارات وتدير عمليات تشغيل في شركات 
خاصة ًفي مصر وكوريا الشمالية و باكستان ولبنان وغيرها من شمال أفريقيا ودول الشرق األوسط. وتنقسم 

مول بنظام الچي إس إم، ووسائل اإلعالم أنشطة أوراسكوم لالتصاالت إلى ملكية وتشغيل شبكات المح
والتكنولوچيا وأعمال الكابالت باإلضافة الى التوسع في نطاق أنشطة الشركة ليشمل قطاعات جديدة من العمليات 
في مجاالت الطاقة و النقل و الخدمات اللوجستية. وتشمل أنشطة الچي إس إم عمليات االتصاالت المتنقلة في 

الطاقة أنشطة  ويشمل قطاعولبنان. تركز أعمال شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت مصر وكوريا الشمالية 
 .مشروعات الطاقة في مصر في الشركة

 
 
 
 
 
 

المعلومات من لمزيد  
 

 : المستثمرين عالقات
 . م.م.ش القابضة ياچوالتكنولو واإلعالم لإلتصاالت أوراسكوم شركة

   الجنوبي البرج-سيتي النايل أبراج
 بوالق رملة -النيل  كورنيش - 26الدور 

   مصر -القاهرة

 otmtinvestorrelations@otmt.com:  اإللكتروني لبريدا
 

mailto:otmtinvestorrelations@otmt.com

