
    
 

 

 

 تبيع اصولها اوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولجيا القابضة
شركتها التابعة أوراسكوم تيلكوم ل الغير اساسية المملوكة

  فنتشرز
 

واإلعالم والتكنولجيا أعلنت شركة اوراسكوم لالتصاالت  ،1924 ديسمبر 90القاهرة في 
قد  ش.م.م  أن مجلس ادارة شركتها التابعة شركة أوراسكوم تيلكوم فنتشرز ش.م.م القابضة

 041 االجمالية ب قيمتها تقدر وافق على بيع بعض من شركاتها و شركاتهم التابعة فى صفقة
مليون جنيها مصريا الحدى الشركات التابعة لمجموعة اكسيليرو كابيتال. و تشمل الصفقة 

االعالنات عن طريق االنترنت التى تعمل فى مجاالت خدمات القيمة المضافة للمحمول و  الشركات
 : و هى و تطوير البرمجيات و ادارة المحتوى االلكترونى

 

 .م (لينك لتطوير البرمجيات ) ش.م 
  م (ادز لالعالن والبرمجيات ) ش.م.كونكت 

 م (.م.لينك اون الين ) ش 
  م( لتدوال االوراق المالية ) ش.م.اراب فاينانس 
 م ( يم خدمات النطاق العلوي ) ش.م.لينك لتقد 
 .م (اربو لخدمات االتصاالت ) ش.م 
 .م (ايجيبت كول لالتصاالت ) ش.م 
  (م دمات حجوزات المطاعم ) ش.م.خاطلب لتقديم 

 )لينك دوت نت العربية السعودية )ذ.م.م 
  قطر )ذ.م.م( –لينك دوت نت 
 )االمارات العربية المتحدة()  لينك دوت نت )ذ.م.م 

 
والجدير بالذكر ان مجلس ادارة شركة أوراسكوم تيلكوم فنتشرز قد قام بتعيين مستشار مالى 

بمقارنة نتائج التقييم مع العرض المقدم من شركة اكسيليرو  ولتقييم الشركات المعنية. مستقل 
على ان العرض المقدم مطابق للقيمة السوقية العادلة للشركات  مجلس االدارة اكد كابيتال

 المعنية.
 

بعد استكمال الوثائق الخاصة  5102و من المتوقع ان يتم االنتهاء من الصفقة فى الربع االول من 
 مفواضات الحصرية بين الشركتين.بالصفقة في إطار  ال

 
 ـ إنتهى ـ  

 
 

  نبذة عن شركة اوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولجيا القابضة
 

يا القابضة ش.م.م. هي شركة قابضة تملك إستثمارات وتدير چشركة أوراسكوم لإلتصاالت واإلعالم والتكنولو
وباكستان ولبنان وغيرها من شمال أفريقيا عمليات تشغيل في شركات خاصًة في مصر وكوريا الشمالية 

ودول الشرق األوسط. وتنقسم أنشطة الشركة إلى ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام الچي إس إم، 
يا وأعمال الكابالت. وتشمل أنشطة الچي إس إم عمليات اإلتصاالت المتنقلة في چووسائل اإلعالم والتكنولو

من أنشطة وسائل اإلعالم والتكنولوچيا شركة أوراسكوم تيلكوم مصر وكوريا الشمالية ولبنان. وتتض
أوراسكوم تيلكوم فنتشرز لإلنترنت وغيرها من المشروعات في  فنتشرز/إن تاتش لخدمة اإلتصاالت وبوابات

مصر، بما في ذلك شركة لينك ديفلوبمنت، و شركة آربو+، وشركة لينك أون لين. تركز أعمال شركات 
 إدارة شبكات الكابالت.الكابالت على 

 (. OTMT.CA, OTMT EYأسهم الشركة متداولة في البورصة المصرية تحت رمز )



    
 

 

 

"أو تي فنتشرز" شركة نبذة عن  

توفر "أو تي فنتشرز"، تجربة قوية للعمالء من خالل محفظتها من الحلول اإللكترونية وحلول األجهزة 

تعمل "أو تي فنتشرز"، على تمكين العالمات التجارية والحكومات والمستهلكين بواسطة و المتحركة.

مجموعة متنوعة من الحلول الرقمية التي تشمل التسويق المجتمعي وخدمات المحتوى والخدمات ذات 

القيمة المضافة لألجهزة المتحركة وخدمات التطوير وخدمات االستضافة. ومن خالل منتجاتنا الرقمية 

من مستخدمي اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط وشمال  %21المبتكرة، نحن نلمس حياة أكثر من 

من المشتركين في خدمات الهواتف المتحركة في نفس المنطقة كل يوم. وبفضل شراكاتنا  %25إفريقيا و

، نحن نوفر االنكشاف موفر للمحتوى( 011الحصرية مع أبرز الالعبين العالميين )"تويتر" و"إم إس إن" وأكثر من 

مكتباً تغطي كل  01واالنتشار الجغرافي الذي يحدث تأثيراً قوياً ودائماً لعمالئنا. لدى "أو تي فنتشرز"، أكثر من 

األسواق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا باإلضافة إلى كندا وإيطاليا وباكستان وبنغالديش. 

 /http://otventures.comيارة موقعنا على للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى ز

 

 لمزيد من المعلومات
 

 عالقات المستثمرين:
 يا القابضة ش.م.م.چشركة أوراسكوم لإلتصاالت واإلعالم والتكنولو

 البرج الجنوبي-أبراج النايل سيتي
 رملة بوالق-كورنيش النيل -51الدور 

 مصر -القاهرة

 otmtinvestorrelations@otmt.comالبريد اإللكتروني: 
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