
    
 

 

 
 

 افصــــــاح

شركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة، 

  ش.م.م.

 

 

شركة أو.تى.إم.تى أكويزيشن،  إخطارا من اليومتسلمت الشركة  :2017 مارس 15القاهرة في 

 % من أسهم51.66المالك لنسبة  الرئيسيالمساهم  أكويزيشن"(،. آر. إل )"أو.تى.إم.تى. إس.أيه

)"أوراسكوم تى.إم.تى آر.إل إس.أيه. إنفستمنتسشركة أوراسكوم تى.إم.تى.  الشركة وكذا من

 :يليبما  من أسهم المساهم الرئيسي، %100سبة المالكة لن "(،إنفستمنتس

على الطلب المقدم من أو.تى.إم.تى. اكويزيشن  14/3/2017وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 

من أسهم شركة أوراسكوم لالتصاالت  %51.66نسبة  عند شراء اجباري لالستثناء من تقديم عرض شراء

فى  تم تنفيذه بعد تاريخ التقسيم لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة عالم والتكنولوجيا القابضة والذيواال

أوراسكوم  على طلب التصالح المقدم من شركة .  كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية2012فبراير 

عن المخالفات المنسوبة  2016مايو  22 في أكويزيشنوشركة أو.تى.إم.تى.  إنفستمنتسم.تى تى.إ

في إطار إجراءات  30/11/2011في  إنفستمنتسأوراسكوم تى.إم.تى  من والمتعلقة بالتعهد الصادر إليها

 .  مقابل سداد الغرامة المحددةوذلك التقسيم المشار اليه، 

ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا ب وقد صرح المهندس/ نجي

جراءات القابضة أنه يتطلع لقيام الشركة بدورها فى ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية فى إطار اال

 وتحسين مناخ االستثمار فى مصر. المعلنة لإلصالح االقتصادي

 

 ـ إنتهى ـ 
 
 
 

اوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولجيا القابضة شركةنبذة عن   
  

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

وتنقسم أنشطة أوراسكوم لالتصاالت إلى ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام الچي إس إم، ووسائل 
اإلعالم والتكنولوچيا وأعمال الكابالت باإلضافة الى التوسع في نطاق أنشطة الشركة ليشمل قطاعات جديدة 

الطاقة و النقل و الخدمات اللوجستية. وتشمل أنشطة الچي إس إم عمليات  من العمليات في مجاالت
االتصاالت المتنقلة في مصر وكوريا الشمالية ولبنان. تركز أعمال شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت 

 .مشروعات الطاقة في مصر في الطاقة أنشطة الشركة ويشمل قطاع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

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
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