
 

 

 
 
 
 

 تعلن شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة عن تعيين هشام سبليني 

 وراسكوم تيلكوم لبنانأرئيًسا جديًدا للعمليات في 

 

 

عن تعيين   )"أوراسكوم لإلستثمار"( أعلنت شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة ؛2019 نوفمبر 11القاهرة ، 

شركة موبايل إنتريم  لكوم لبنان إحدي شركاتها التابعة ويللعمليات في أوراسكوم تالسيد هشام سبليني رئيًسا 

 بإدارتها. أوراسكوم تيلكوم لبنان  التي تقوم  )"ألفا"( 1كومباني  

 

والتكنولوجيا   يةالتجارالخدمات  إدارات جمع ليالسيد سبليني رئاسة قسم العمليات الذي تم إنشاؤه حديثًا  توليسي

وتيسير   ألفا هدف تحسين األداء التشغيلي لشركةباء القسم من خالل إعادة الهيكلة تم إنشوقد وخدمة العمالء، 

 .النفقات التشغيلية تقليص مع لعمالئها أنشطتها الداخلية لتقديم أفضل الخدمات 

 

بناء  بحيث قام    ،االتصاالت السلكية والالسلكية  مجاليتمتع هشام سبليني بخبرة طويلة ألكثر من عشرين عاًما في  

وقد كان  .  متطورةسواء في األسواق الناشئة أو ال  بيئات شديدة التنافسفي  سلكية والسلكية ناجحة    شبكات وتطوير  

 منصب ومن قبل ذلك    ،منصب نائب رئيس القطاع التكنولوجي في شركة أورانج مصريشغل  سبليني  هشام  السيد  

الرئيس التنفيذي المشارك منصب و ،في الكويت  (Ooredoo أوريدو ) شركة لتكنولوجي فيالقطاع ارئيس 

 .تونس   أوراسكوم تيلكوم لشركة

 

ً   ناأن "  :لشركة أوراسكوم لالستثمار القابضة قائالنجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي    مهندسال  علقو   نرحب ترحيبا

ألفا في  شركة من قدرته على مساعدة  علي ثقةنحن و ،لكوم لبنانيإلى شركة أوراسكوم ت هبهشام النضمام حاراً 

مسيرة  له  متمنين  لشعب لبنان،    هالمواصلة تقديم أفضل الخدمات وأحدث  ريادةمتابعة رحلتها في النمو والتطور وال

 " .مهنية طويلة ومزدهرة معنا

 

 -نتهي     إ -

 

 



 

 

 

 

 

 :أوراسكوم لالستثمار القابضةشركة نبذة عن 

، ومنذ ذلك التاريخ، تعمل كشركة قابضة تقوم باالستثمار في مجال 2011تأسست شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة عام 

االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا وأعمال الكابالت. وتعد أوراسكوم لالستثمار القابضة وليدة تقسيم األصول االذي تم بين شركة  

يون )فيمبلكوم سابقًا(، ولذلك تحمل شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة إرث واحدة من أنجح  ڤأوراسكوم تيلكوم القابضة وشركة 

شركات االستثمار في المنطقة وخاصةً في مجال االتصاالت. وبعد نضوج هذا المجال اتخذت الشركة مؤخراً اتجاًها جديدًا لتنويع 

 .لتصبح شركة استثمار قابضة تعمل في قطاعاٍت مختلفة محفظتها االستثمارية من أعمال االتصاالت والتكنولوجيا وحسب

 

وتركز استراتيجية شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة بصورة رئيسية على االستثمار في القطاعات التي لها أهمية مستقبلية كبيرة، 

مات اللوجستية. وتعمل أوراسكوم مثل الخدمات المالية والصناعات الغذائية والتطوير العقاري والتنمية الثقافية والنقل والخد

لالستثمار القابضة حاليًا على استكشاف الفرص المتاحة في مصر وأفريقيا والشرق األوسط في كٍل من هذه المجاالت. ومن خالل 

، خبراتنا اإلدارية والتنفيذية الواسعة، فإننا نهدف إلى تحويل الفرص إلى قيمة مضافة وذلك من أجل تعظيم عائدات مساهمينا

باإلضافة إلى تعزيز القطاعات التي نعمل بها، وترك بصمة دائمة في المجتمعات التي نعيش فيها. ففي كل استثماراتنا، نهدف دائًما 

 إلى تحسين حياة المجتمع الذي نعيش فيه والمساهمة بقوة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة.

 

 نبذة عن شركة ألفا:

 

أوراسكوم لالستثمار القابضة كوم تيلكوم لبنان التابعة لشركة  أوراسشركة  إدارتها  تولي  تإن " ألفا هي شبكة المحمول األولى بلبنان. و

 . 2009عن الحكومة اللبنانية منذ عام  نيابةً ( أوراسكوم لالستثمار)

 

حالياً الشركة تعمل و  المبتكرة التي تلبي احتياجات العمالء اللبنانيين. المنتجات و الخدماتمجموعة متنوعة من ألفا  شركة توفرو

 عبر القنوات الرقمية.   تواصل شاملةتوفير تجربة  واألهم من ذلك   ،هدف تحسين عملياتها التجاريةالرقمي ب  النظام  علي التحول إلي

 

 ,2G, 3G+, 4G)٪ منهم من مستخدمي البيانات(، من خالل شبكة حديثة 75حاليًا أكثر من مليوني مشترك )م شركة ألفا تخد

4G+/LTE-A )األراضي اللبنانية٪ من  99تغطي و. 

 

 


