
    
 

 

 واإلعالم والتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع أوراسكوم لالتصاالت چإيكوسيم التابعة لالفار

  في خطوة رئيسية ضمن خطتها لتطوير إطار إلدارة النفايات

 

في  يوم الجمعة نطلقاالذي وفي مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري  – 2015مارس  41القاهرة، مصر، 

 والتكنولوجيا القابضة عالمأوراسكوم لالتصاالت واإلشركة مصر و چالفارشركة مدينة شرم الشيخ، أعلنت 

ذه المذكرة، التي وقعها السيد جاءت هوالزراعية. عضوية التوقيع مذكرة تفاهم لتطوير إطار إلدارة النفايات 

ورئيس ي ذالمهدي نائب الرئيس التنفيتامر مصر، والسيد  چالفاري لشركة ذالتنفي رئيسال؛ حسين منسي

كميات كبيرة  ، ضمن جهود الشركتين لتحويلواإلعالم والتكنولوجيا أوارسكوم لالتصاالتشركة العمليات ب

مصر مقارنة  چد البديل تستخدم في مصنع الفاروالزراعية إلى مصادر للوقو عضويةمن النفايات ال

يئة والسيد ايريك اولسن رئيس وقد تم التوقيع بحضور كل من الوزير خالد فهمي وزير الببالشركات األخرى. 

والعضو المنتدب لشركة  س نجيب ساويرس رئيس مجلس االدارةمجلس إدارة شركة الفارج والمهند

  أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا.

 

من  تدويرعلى طريق التنمية المستدامة في مصر، وستبدأ في خلق اقتصاد  هامة وتمثل هذه المذكرة خطوة

جديدة وخفض  على توفير فرص عمل ستعمل هذه االتفاقية أيضا  ووالقمامة.  يل حرق المخلفاتخالل تقل

 الوقود الحفري في البالد.  االعتماد على

، مصر وأوراسكوم لالتصاالت چوقد تم اختيار توقيت انعقاد المؤتمر بعناية لتوقيع االتفاقية بين شركتي الفار

نفيذ برنامج اإلصالح الحكومي الذي يهدف إلى إسراع وتيرة التنمية محطة رئيسية في تالمؤتمر حيث يعتبر 

 االقتصادية في مصر في المدى المتوسط. 

 

ائال "نعرب أوراسكوم لالتصاالت، قوالعضو المنتدب لشركة دارة اإلوعلق نجيب ساويرس، رئيس مجلس 

تم إطالقه استثمار جديد ديدة الذي هذا المشروع باعتباره أحد مشروعاتنا األساسية الجوحماسنا لعن سعادتنا 

 ." كوم لالتصاالتألوراسلشركة 

 

تلتزم الفارج    "،2030مصر ابنيمصر، "في ضوء حملتنا " چين منسي، الرئيس التنفيذي لالفاروقال حس

في سبيل تحقيق التنمية المستدامة." بوضع حلول لمشكلة النفايات في مصر واتخاذ الخطوات الالزمة 

مصر بمسؤوليتنا كإحدى المؤسسات الرائدة عن إيجاد حلول مبتكرة  چائال، "نشعر في الفارأضاف منسي قو

لتوفير الخدمات المختلفة وذلك بالتعاون مع مجموعة أوراسكوم لالتصاالت. ونرى أيضا أن هذا المؤتمر 

مج اإلصالح الحكومي تنفيذ برناو له من أهمية كبيرة في مستقبل مصر األمثل لتوقيع هذه االتفاقية لما المكان

 " الذي يهدف إلى إسراع وتيرة التنمية االقتصادية في مصر في المدى المتوسط. 

 

في العالم وتحتل مكانة بارزة في السوق  مواد البناء أكبر شركة إلنتاج الفارچشركة كر أن ذوالجدير بال

ير حلول المعالجة الحرارية مصر إحدى الشركات الرائدة في توف لإلسمنتالفارج  شركة وتعتبرالمصرية. 

 إيكوسيم للبيئة الصناعيةوتمتلك سجل حافل وخبرة واسعة في هذا المجال. وتعتبر  ،الفعالة صديقة البيئة

والمسئولة عن تطوير وتوفير المصادر والحلول لتسهيل عملية تحويل النفايات  چلشركة الفار شركة تابعة

الذي يقوم بمعالجة هذه المخلفات مع االلتزام الكامل  لإلسمنت چد وقود بديلة من خالل مصنع الفارإلى موا

 .علي أعلي معدالت جودة إلنتاج اإلسمنت دون منازع بالمعايير البيئية الدولية والمحافظة منازع



    
 

ت شركة الفارج مصر وشركة ايكوسيم التابعة العديد من المشاريع خالل السنوات الثالث الماضية ذوقد نف

 %25دام الوقود البديل، كما أنهما تسعيان إلي رفع نسبة تحويل المخلفات إلي وقود إلي بهدف زيادة استخ

طن من المخلفات وحرقها في مصنع الفارج في  260,000. وقد تمت معالجة أكتر من 2015بنهاية عام 

طن من الوقود الحفري، إن الهدف من استخدام  100,000وهو ما يعادل  2013ام ع ذالعين السخنة من

الوقود البديل هو الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة من خالل تقليص استخدام الوقود الحفري وتنويع 

التخلص  مصادر الطاقة وخفض تكلفة الطاقة وخدمة المجتمع من خالل تحويل المخلفات التي يشكل معالجتها

 منها عبئا  كبيرا .

 

إحدى الشركات القابضة التي تمتلك استثمارات في عدة شركات تعمل في مصر هي أوراسكوم لالتصاالت 

وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان وغيرها من البلدان الموجودة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

 الكابالت. وقامت المجموعة مؤخرا   أعمالواإلعالم و مإس إتكنولوجيا الجى بين وتتنوع أنشطة المجموعة 

والبنية التحتية لالتصاالت.  وإدارة المخلفات والنقل متجددةتها ليشمل مجاالت الطاقة البتوسيع نطاق أنشط

في التزام المجموعة بتوسيع نطاق أعمالها وخدمة االقتصاد  كبيرا   وتعتبر مذكرة التفاهم الحالية إنجازا  

  المصري.

 
يؤكد مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري بحضور شركات عالمية وشخصيات سياسية بارزة اإلصالحات 
الكبيرة التي تنتهجها الحكومة المصرية بالفعل، كما يعرض حزمة من اإلصالحات المستقبلية التي تهدف 

تعزيز رفاهية الشعب ض وجذب االستثمارات األجنبية بغر ودفع عجلة النمو دة االستقرار الماليإلى استعا
 األجنبية. مختلف القطاعات للشركات المحلية والمصري. ويقدم المؤتمر أيضا فرص استثمارية في 

 
 چعن الفارنبذة 

دولة.  61موظف في  63,000شركة الفارج هي شركة عالمية رائدة في مجال مواد البناء ويعمل فيها 
. وتعتبر الفارج من كبرى الشركات في 2014العام  مليار يورو في 12.8وحققت الشركة مبيعات بمبلغ 

إنتاج اإلسمنت والخرسانة وتساهم في بناء المدن حول العالم باستخدام حلول مبتكرة وتقدم للمدن منازل 
أصغر وأقوى وأجمل وأكثر اتصاالً. ومن خالل استخدام أحدث مراكز أبحاث مواد البناء في العالم، فإن 

صلب أولوياتها حتى تساهم في جعل البناء أكثر استدامة ولتحقيق مستوى أعلى  الفارج تضع االبتكار في
 من اإلبداع المعماري. 

 www.lafarge.comلمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الشركة 

وعلى صفحتها على موقع  lafargegroup on Twitter@ويمكن متابعة أخبار الشركة على موقع تويتر 

  | Lafarge on Facebookفيسبوك 
 

 القابضة والتكنولجيا واإلعالم لالتصاالت وراسكومأ شركة عن نبذة
 وتدير استثمارات تملك قابضة شركة هي .م.م.ش القابضة والتكنولوچيا واإلعالم لالتصاالت أوراسكوم شركة

 أفريقيا شمال من وغيرها ولبنان وباكستان الشمالية وكوريا مصر في خاصةً  شركات في تشغيل عمليات
 إم، إس الچي بنظام المحمول شبكات وتشغيل ملكية إلى الشركة أنشطة نقسموت .األوسط الشرق ودول

 في المتنقلة االتصاالت عمليات إم إس الچي أنشطة وتشمل .الكابالت وأعمال والتكنولوچيا اإلعالم ووسائل
 تيلكوم أوراسكوم شركة والتكنولوچيا اإلعالم وسائل أنشطة وتتضمن .ولبنان الشمالية وكوريا مصر

http://www.lafarge.com/
http://ec.tynt.com/b/rw?id=cqyT8-Ermr46YHacwqm_6r&u=lafargegroup
http://ec.tynt.com/b/rf?id=cqyT8-Ermr46YHacwqm_6r&u=Lafarge


    

 في المشروعات من وغيرها لإلنترنت فنتشرز تيلكوم أوراسكوم وبوابات االتصاالت لخدمة تاتش إن/شرزفنت
 شركات أعمال تركز .لين أون لينك وشركة ،+آربو شركة و ديفلوبمنت، لينك شركة ذلك في بما مصر،

 .الكابالت شبكات إدارة على الكابالت
 (. OTMT.CA, OTMT EY ). رمز تحت المصرية البورصة في متداولة الشركة أسهم

 
 المعلومات من لمزيد

 :المستثمرين عالقات
 .م.م.ش القابضة والتكنولوچيا واإلعالم لالتصاالت أوراسكوم شركة
 الجنوبي البرج-سيتي النايل أبراج
 بوالق رملة - النيل كورنيش - 26 الدور

 مصر -القاهرة
   omotmtinvestorrelations@otmt.c:اإللكتروني البريد

 

mailto:otmtinvestorrelations@otmt.com

