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 ملساهمي شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة ش.م.م. 

 
 
 

في ضوء التساؤالت والتعليقات التي ترددت مؤخراً من بعض مستثمري الشركة   ،2019أكتوبر  22القاهرة في 

قد أفصحت الشركة  والصحافة المتخصصة بشأن االستراتيجية االستثمارية للشركة في قطاع االستثمار العقاري، وكما  

عن خطة االعمال التي تنتهجها وتتطلع الى تنفيذها في المرحلة   2018أبريل  29في محضر مجلس ادارتها بتاريخ 

القادمة ومنها الصناعات الزراعية والغذائية واالستثمار في قطاع االستثمار العقاري. واعماال بتوصية مجلس إدارة  

لبحث ودراسة فرص استثماريه في هذه المجاالت والتي من دورها تعظيم أرباح الشركة فقد عكفت إدارة الشركة على ا

 .الشركة لمساهميها

  

وباإلشارة الى قطاع االستثمار العقاري فقد قامت الشركة بتحديد ودراسة الجدوى االستثمارية لبعض الفرص ومنها 

الديار القطرية لالستثمار العقاري والتي تقوم دراسة أبرام صفقة بين شركة اوراسكوم لالستثمار القابضة وشركة 

 .مرضى للطرفين الشركة حاليا بالتفاوض عليها للوصول الى شكل للصفقة

  

والجدير بالذكر أن شروط شركة أوراسكوم إلتمام الصفقة متوقف على عدة عوامل رئيسيه من بينها الحصول على  

ر هيكل الملكية ومد فترة استكمال المشروع نظير رسوم اداريه  موافقه مسبقة من الجهات الحكومية المختصة على تغيي

بين شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري وهيئة  وشروط مرضيه والتوصل الى تسويه نهائية في النزاع الناشئ 

 .المجتمعات العمرانية الجديدة حول الرسوم اإلدارية الخاصة بتغيير هيكل الملكية

  

وسوف تقوم شركة اوراسكوم لالستثمار القابضة بالعمل على استيفاء جميع اإلجراءات والموافقات الالزمة فى حالة  

 مرحلة تفاوض في اما زالنمرضى للطرفين حيث اننا  اتفاقالوصول الى 
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 :نبذة عن شركة أوراسكوم لإلستثمار القابضة
 

القابضة كشركة قابضة ذات استثمارات في قطاعات   ستثمار، تعمل شركة أوراسكوم لإل2011منذ إنشائها في عام 

االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا وأعمال الكابالت. وقد نشأت الشركة من تقسيم األصول بين شركة أو تي إم تي  

ً  (VEON نيوڤوشركة (OTMTI)  نفستمنتسإ تمتلك شركة و ((Vimpelcom) باسم فيمبلكوم المعروفة سابقا

في المنطقة. ومع تشبع قطاع اإلتصاالت،   إرث مشغل االتصاالت األكثر نجاحاً ت القابضة أوراسكوم لإلستثمارا

إعتمدت الشركة مؤخًرا إتجاًها جديًدا لتنويع محفظتها لتتحول من شركة متخصصة في مجالي االتصاالت والتكنولوجيا 

 .لشركة قابضة لالستثمار
 

عات الحيوية التي تلعب دوراً هاماً في تشكيل المستقبل، بما في تستثمر شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة في الصنا

والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية والنقل. وتقوم الشركة حالياً    غذائية ذلك الطاقة والخدمات المالية والصناعات ال

  .بالبحث عن الفرص المتاحة في أسواق كٍل من مصر وأفريقيا والشرق األوسط
 

 .إستثمرنا، سوف نطمح دوًما إلى تغيير حياة الناس من أجل المساهمة في التنمية االقتصادية المستدامةأينما 
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