
    
 

 

 

 عن تعلنشركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا 

 البنك التجارى الدولى  مع سم األتااقية شرا  بلتون ال توقيع

 
 

 

قرار شركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم  باإلشارة إلي : 2016فبراير  28 القاهرة في

"( بتفويض شركة بلتون المالية القابضة  أوراسكوم لالتصاالت.م.م. )"والتكنولوجيا القابضة ش
"(، إحدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم لالتصاالت لتكون الطرف المشتري شركة بلتون)"

من حصة البنك التجاري الدولي في شركة سي أي كابيتال  %100في صفقة االستحواذ على 
م لالتصاالت وشركة بلتون عن توصلهما إلى اتفاق مع البنك شركة أوراسكو ، أعلنت اليومالقابضة

 .التجاري الدولي على كافة الشروط واألحكام الخاصة بصفقة االستحواذ السالف ذكرها
  

وقامت شركة بلتون اليوم بالتوقيع مع البنك التجاري الدولي على اتفاقية شراء حصة البنك، 
وات إلتمام الصفقة السابق ذكرها، والتي من وسيمضي الطرفان قدماً في اتخاذ كافة الخط

وذلك بعد الحصول على كافة  2016المستهدف االنتهاء منها قبل نهاية الربع األول من عام 
 .الموافقات الالزمة، واالنتهاء من إجراءات تمويل هذه الصفقة

  
 لشركة وعلق المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي والعضو المنتدب

خطوة كبيرة للتأكيد علي جاذبية االستثمار  ه"هذ على إتمام االتفاق قائالً: أوراسكوم لالتصاالت
في مصر وخاصًة قطاع السوق المالي المصري، وهي مرحلة أولي لتكوين كيان مصري مالي 

 إقليمي ودولي."
 
 

 
 ـ إنتمى ـ  

 

اوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولجيا القابضة شركةنبذة عن   
  

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. 

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

ز أعمال شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت االتصاالت المتنقلة في مصر وكوريا الشمالية ولبنان. ترك
 .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
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