
 

 

 

بيع شركة تعلن عن  لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجياأوراسكوم شركة 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية

 

 
 القابضة ش.م.م. لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا أعلنت شركة أوراسكوم - 2016، ديسمبر 20 في القاهرة

وهي شركة تابعة لشركة ، Network i2iتوقيع عقد بيع وشراء مع شركة  عن اليوم "(لالتصاالت )"أوراسكوم

Bharti Airtel، الشرق األوسط وشمال  شركتها التابعة وذلك لبيع كامل حصتها، المباشرة وغير المباشرة، في

 من أسهم شركة مينا. %100 لالتصاالت أوراسكوم وتمتلك شركة)"مينا"(. أفريقيا للكوابل البحرية 

 ، وذلك بعد استيفاء2017الربع األول من عام  فيلالتصاالت إتمام هذه الصفقة  أوراسكوموتعتزم شركة 

 .تقرير المدير المالي المستقلكافة الموافقات الحكومية االزمة وإتمام  والحصول علىالشروط المسبقة 

تصاالت المتمثلة في بيع أصولها لال أوراسكومويأتي قرار بيع شركة )"مينا"( متماشيا مع استراتيجية شركة 

في نطاق أنشطة الشركة  التوسعلالتصاالت استخدام حصيلة البيع في  أوراسكوم وتعتزم شركة ساسية.غير اال

اللوجستية  العقارات، الخدمات، الماليفي القطاع والتي تتمثل بشكل رئيسي لتشمل قطاعات جديدة من االعمال 

ودعم استراتيجيتها لالتصاالت  أوراسكوموغيرها من القطاعات، وتهدف بذلك إلى تعزيز موقف ربحية شركة 

 0أعلىوعائد  نمو ذات اعمال لتطوير

               أوروبا بين ربطالكابالت البحرية لل منظ لتشغيل وإيطاليا مصر في المرخص هي المشغل)"مينا(  ةشرك

 .آسيا شرق وجنوب األوسطوبين الشرق 

 دولة. 19 وتتواجد في العالمية االتصاالت شركات أبرز من واحدة هي ايرتل شركة بهارتي

-  

 - انتهى -

 

 



 
 

 

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. وتنقسم 

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

الطاقة أنشطة  ويشمل قطاعز أعمال شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت مصر وكوريا الشمالية ولبنان. ترك
 .مشروعات الطاقة في مصر في الشركة

 
 
 
 
 
 

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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