
 

 

 تعلن عن إستقالة  لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجياأوراسكوم شركة 

 وترشيح تامر المهدي خلفاً لهنجيب ساويرس من منصب العضو المنتدب 
 

 رئيساً للقطاع المالي  خلفاً ليوسف شكري تعيين خالد الليثيعن و

 
 القابضة ش.م.م. لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا أعلنت شركة أوراسكوم - 2016، ديسمبر 4 فى القاهرة

ه كعضو منتدب من منصبقد تقدم باستقالته  المهندس/ نجيب ساويرس أن اليوم "(لالتصاالت )"أوراسكوم

في مزاولة مهام منصبه  نجيب ساويرس مهندس/وسيستمر ال.  2017يناير  1إعتباراً من لمجلس إدارة الشركة 

قد رشح . ووتسجيله لدى الجهات الرقابية من إجراءات تعيين عضو منتدب جديد يتم االنتهاءالحالي حتى 

نصب ، لمالتنفيذي للعمليات مديرالو ،نائب الرئيس التنفيذي تامر المهدي، نجيب ساويرس المهندس/ المهندس/

 .مجلس اإلدارةعضواً بالمهندس تامر المهدي تعيين االنتهاء من إجراءات  عدخلفاً له، بالعضو المنتدب 

لوجيا لمجموعة شركات أوراسكوم المهدي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنو تامر وكان المهندس

بالجزائر والتى كانت تمثل أكبر شبكات المحمول في  Djezzyكوم ثم كان رئيسا تنفيذيا لشركة جازي تيل

نائب الرئيس التنفيذي، والمدير التنفيذي للعمليات لشركة مجموعة أوراسكوم تليكوم القابضة حتى أصبح 

ً كاأوراسكوم لال خاللهما مسؤوالً عن عمليات الشركة بما في ذلك التوسع في  نتصاالت لمدة عامين تقريبا

ً كالخدمات المالية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية. هذا ويتمتع المهندس/ تامر   األنشطة المضافة حديثا

وضع وتنفيذ استراتيجيات الشركات بما في ذلك فتح األسواق الجديدة باألخص في عام  22المهدي بخبرة 

 لخدمات والعمليات المستحدثة باإلضافة إلى تطوير األصول القائمة.وتقديم ا

تقدم األستاذ يوسف فايز شكري باستقالته من منصبه كعضو مجلس اإلدارة التنفيذي  أعلنت الشركة عن كما

ً للقطاع المالي قد و .2017يناير  1دارية إعتباراً من للشئون المالية واإل تم تعيين األستاذ خالد الليثي رئيسا

  .ذات التاريخمن إعتباراً 

ً  30 من أكثربالليثي  خالد يتمتعهذا و  مراجعة فيعمل خاللها . والمالية المحاسبة مجال في الخبرة من عاما

 شركات حسابات مراجعة في تخصص وقد مصر KPMG في شريك أثناء شغله لمنصب شركاتال حسابات

العام  االكتتاب عملية ذلك في بما العام، االكتتاب عمليات في العمالء مساعدة همسؤوليات وشملت ،االتصاالت

 ،كما شغل خالد الليثي منصب المدير المالي لعدة شركات كبرى مثل زين. القابضة لكوميت أوراسكوملشركة 

 EFG، و(2013وحتى ديسمبر  2011في الفترة من أكتوبر )وأوراسكوم تيلكوم القابضة  ،وموبينيل

Hermes ( وحتى مايو من هذا العام 2013من ديسمبر). 



 

 -إنتهى  -

 

 :لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة نبذة عن أوراسكوم

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 

لچي إس إم، ووسائل اإلعالم أنشطة أوراسكوم لالتصاالت إلى ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام ا

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 قطاعز أعمال شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت مصر وكوريا الشمالية ولبنان. ترك

 .مشروعات الطاقة في مصر في الشركة

 
 

 لمزيد من المعلومات

  إدارة العالقات العامة

manal.abdelhamid@otmt.com 

mailto:manal.abdelhamid@otmt.com

