


    
 

 

 
 

 القابضة والتكنولوجيا عالمواإل لالتصاالت وراسكومتعلن شركة أ

 كوريا جمهورية في ورابنكأأعمال  إنهاء ش.م.م. عن

  الشعبية الديمقراطية

 

القابضة  والتكنولوجيا إلعالماو لالتصاالت أوراسكوم أعلنت شركة، 2016ديسمبر  3 القاهرة فى

تمتلك فيها شركة  تابعة أورابنك وهي شركة إدارة مجلس أن ( اليوم"تصاالتأوراسكوم لالش.م.م. )"

 نوفمبر 28المنعقد في  جتماعإ في قرارا   اتخذ قد ،األغلبية حصة مباشر غير بشكل تصاالت أوراسكوم لال

 إنهاء عملية من وكجزء. المختصة رسميا  بذلك الجهات وإخطار البنك عمالأ إنهاء باتخاذ إجراءات فورا   للبدء

االلتزامات واألصول ) بهاو األصول السائلة الخاصة  األرصدة النقدية أورابنك سوف يتم نقل كافة أعمال

يتم سوف   التابعة التي شركةال لىالقروض، إ و يشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر، ،(قصيرة األجل

مع مراعاة كافة العقوبات واللوائح الحاكمة المفروضة من قبل تصاالت أوراسكوم لالمن قبل شركة  اتعيينه

كل  إنهاءعلما بأنه سوف يتم نقل القروض حتى تاريخ  (OFAC) مراقبة األصول األجنبية األمريكي مكتب

 المتعلقة اإلدارية ياتالعمل جميع نقل وسيتم  ية عمليات مصرفية أخرى حتى ذلك التاريخأ تنفذو لن  قرض

من قبل شركة  المعينة الشركة التابعة و إلى الشعبية الديمقراطية كوريا جمهورية في العقارية باألصول

 .تصاالتأوراسكوم لال

 

 كوريا الديمقراطية جمهورية في مصرفية عمليات أي إلنهاء ORACAP FAR EAST LIMITED قرار يأتي

 األجنبية األصول مراقبة المفروضة من قبل مكتب للعقوبات نتيجة" قاهرة قوة" بمثابة حدث الشعبية

تعقيدا  والتي تطرقت في مجال  التي تزداد الشعبية كوريا الديمقراطية جمهورية على (OFACاألمريكي )

 ،المتداخلة المالية لعقوباتل االمتثال  فيالمتمثلة  التحديات فإن ذلك، إلى العقوبات المالية. وباإلضافة

 أجبرتهي التي  للوائح، مخالفات اقتراف لىعتترتب  قد التي الشخصية والمسؤولية هامةال قوباتوالع

 .التدبير هذا إلى تلجأ أن الشركة

في أعمال االتصاالت الخاصة بها  –تصاالت وراسكوم لالالشركة الشقيقية أل -كوريولينك  وسوف تستمر

 .(OFACاألمريكي ) األجنبية األصول مراقبة المفروضة من قبل مكتب لعقوباتمع االلتزام با

 

 ـ إنتهى ـ
 
 



    
 

 

 

اوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولجيا القابضة شركةنبذة عن   
  

أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا هي شركة قابضة تملك استثمارات وتدير عمليات تشغيل في 
شركات خاصة ف ي 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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