
 

 

االت لالتصأوراسكوم منصب العضو المنتدب لشركة يتولي نجيب ساويرس 
  واالعالم والتكنولوجيا

  عن االستمرار فى مهام منصبه أحمد أبو دومة عتذارا بعد
 

 

 مأوراسكو القابضة ش.م.م. )" عالم والتكنولوجيالالتصاالت واإل أوراسكومأعلنت شركة  - 2102، اكتوبر 22 فى القاهرة

مجلس إدارة  ه كعضومنصب عتذر عن االستمرار فى مهام إقد  ةبو دومأحمد أ السيد/أن  اليوم"( لالتصاالت
يوم  قدمجلس اإلدارة المنع خالل إجتماعقد تقدم باستقالته و  ،سباب شخصيةذلك ألو لشركة لمنتدب  وكعضو

 عرب مجلس االدارةأقد . و 22/01/2102من تاريخ  اعتبارا  على أن يعمل بهذه االستقالة ، 2102ر اكتوب 22
 من عضوية مجلس بو دومةأحمد أالسيد/  استقالةدارة على وافق مجلس اإلو  ،سباب االستقالةتفهمه ألعن 

 . 22/01/2102وذلك اعتبارا من للشركة  منصب العضو المنتدباإلدارة و 

بمناقشة تشكيل مجلس إدارة الشركة في ضوء تلك التغييرات، وقد وافق مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة  وقامهذا 
 رة تنفيذيإدارئيس مجلس اإلدارة التنفيذي بالشركة، كرئيس مجلس نجيب ساويرس  /المهندسعلى تعيين 

  .وعضو منتدب

ت لتزامه نحو شركة أوراسكوم لالتصاالإ على دليال   العضو المنتدبتولي نجيب ساويرس لمسؤوليات  ويعد
 إمكاناتها.كامل حرصه على دفع عجلة نمو الشركة إلى األمام واكتشاف على و 

وعلق ساويرس على هذه الخطوة قائال : "نحن نأسف لعدم تمكن أحمد من مواصلة العمل في الشركة، ولكنني 
 "نمو.للاستراتيجية طموحة جديد ب نحو انطالق  هذه الفرصة لقيادة الشركة  ستخدامشديد الحرص على إ

 

 -إنتهى  -



 

 

 

 

 :لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة نبذة عن أوراسكوم

 ستثمارات وتدير عمليات تشغيل في شركاتإهي شركة قابضة تملك . م.م.ش القابضة ياچوالتكنولو واإلعالم لإلتصاالت أوراسكوم شركة

لكية لى مإ الشركة ةنشطوتنقسم أمصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان وغيرها من شمال أفريقيا ودول الشرق األوسط.  في خاصة  

تصاالت چي إس إم عمليات اإل. وتشمل أنشطة اليا وأعمال الكابالتچ، ووسائل اإلعالم والتكنولوإس إم يچوتشغيل شبكات المحمول بنظام ال

ن تاتش لخدمة إيا شركة أوراسكوم تيلكوم فنتشرز/چوسائل اإلعالم والتكنولوأنشطة تتضمن ولبنان. و ماليةالشالمتنقلة في مصر وكوريا 

أوراسكوم تيلكوم فنتشرز لإلنترنت وغيرها من المشروعات في مصر، بما في ذلك شركة لينك ديفلوبمنت، و شركة  تصاالت و بواباتاإل

 ركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت.ون لين. تركز أعمال شأربو+، وشركة لينك آ

  .(OTMT.CA, OTMT EYمتداولة في البورصة المصرية تحت رمز ) أسهم الشركة

 

 

 لمزيد من المعلومات

  إدارة العالقات العامة

manal.abdelhamid@otmt.com 
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