
 
 

 ”OTMT“  ةأوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابض شركة

 أوراسكوم لالستثمار القابضة شركة إلىسمها إلتغيير خطوات تتخذ  

 

بعد الحصول على موافقة المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية  ،2018يوليو  18 فيالقاهرة 

شركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة علنت أ  ،2018يونيو  5المنعقدة في القاهرة في 

أوراسكوم سمها إلى شركة إتغيير مة لزالالالتنظيمية  السلطات اليوم أنها حصلت على موافقات. .م.مش

 .م.ش.م. لالستثمار القابضة

أوراسكوم لالستثمار "إلى  (موافقة المساهمينشريطة الحصول على )  سمهاإقرار الشركة بتغيير  جاء

كجزء من استراتيجية  ،2018أبريل  29خالل اجتماعه في إدارة الشركة مجلس بتوصية من  "القابضة

ستثمار لال قابضة تكنولوجيا إلى شركةالوتصاالت اال يمتخصصة في مجالالشركة لتنويع محفظتها من شركة 

 .األعلىوالعائد ذات النمو  في مجاالت حجم أعمالهاوتطوير حيتها رب تعزيز بهدف

 نفيذيةاإلدارة الت تها القوية فيستمرار في االستفادة من خبرتعتزم شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة اال

تلعب الحيوية والتي ية في الصناعات من خالل االستثمارات االستراتيج خلق قيمة اقتصاديةلالفرص  غتنامال

الطاقة والخدمات المالية والصناعات الزراعية والتطوير  قطاعات والتي تشمل، لمستقبلاتشكيل في دوراً هاماً 

 .العقاري والخدمات اللوجستية والنقل

 المصرية ةالبورصلدى العالمة التجارية سم وتغيير اإللتنفيذ الشركة اإلجراءات اإلدارية الالزمة  تتخذ

تصال وسائل اإلمن خالل الشركة التعامل مع ظل ي، سنتقاليةإلفترة اال وأثناءوالسلطات الحكومية األخرى. 

 .(OTMT)  تحت مسمى أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضةاإللكتروني 

 

 -إنتهى   -



 
 

 

 لالستثمار القابضةنبذة عن شركة أوراسكوم 

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

 (.(Vimpelcom)  فيمبلكوم المعروفة سابقا باسم ( VEONركة فيون شو(OTMTI)   انفستمنتس تي إم تي أو
 الشركة عتمدتإ، تشبع قطاع اإلتصاالتنطقة. ومع إرث مشغل االتصاالت األكثر نجاًحا في الم تمتلكهي و

تصاالت والتكنولوجيا لشركة الا متخصصة في مجاليمن شركة لتتحول تجاًها جديًدا لتنويع محفظتها إ مؤخًرا
 .ستثمارلال قابضة

 
التي تلعب دوراً هاماً في تشكيل المستقبل،  الحيويةفي الصناعات  شركة أوراسكوم لالستثمار القابضةتستثمر 

والخدمات اللوجستية والنقل. طوير العقاري والتية الزراعالصناعات و بما في ذلك الطاقة والخدمات المالية
ً  الشركةتقوم و  مصر وأفريقيا والشرق األوسط.  من كل  أسواق  فيالمتاحة الفرص  لبحث عنبا حاليا
 

 ، سوف نطمح دوًما إلى تغيير حياة الناس من أجل المساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة.ستثمرناإأينما 
 

 

 

 المعلومات من لمزيد
 

  :المستثمرين عالقات
   الجنوبي البرج-سيتي النايل أبراج
 بوالق رملة - النيل كورنيش - 29 الدور
   مصر -القاهرة
    otmtinvestorrelations@otmt.com: اإللكتروني البريد

 
 
 

 

mailto:otmtinvestorrelations@otmt.com

