
 

 أوراسكوم المالية القابضة  
 تقرير افصاح 

 
 السادة ادارة االفصاح،

 تحية طيبة و بعد،،،

 

تحدث عن الحدث  الصتحسا   هذا، فان  2022اغستس    21بفارثخ   خبارثةاالقع اسصاحد البخصتص  الحدث  الصتحسا السورتصر على   ردا على استفسستار ا السلست 

علًسا بأن هذه الخسصة تأتا فا إطار  ,  بلفصن السالية الةاب تتة إلى شتتل ة شتتيسيلا لرستتفمسار    م م   فا    % 55.9بيع  ام  حصتتف ا البال ة  ل   شتتل ة روراستتاصم السالية الةاب تتة   إتسام 

ان  زء من حصتيلة بيع شتل ة  و    صتل استفلاتييية شتل ة روراستاصم السالية الةاب تة للفحصى إلى الرتل ة اللايدة فا استفمسارام الخدمام السالية السعفسدة على الفاوصلص يا فا م 

فلاوح ما فخدم فا اسفمسارام فا شل فوا الواشئة فا مياى الفاوصلص يا " ليڤل" و انراء شل ة ررس ماى مخاطل و ان الحيا السبديا ل ذا الصودوق سي سي بلفصن س

ليدثدة الفا سوح روراستتاصم السالية مزثدًا من السلونة لبح  وتصفيف فل  االستتفمسار اف ستتف تتر عن ان هذه الصتتسةة    مليصن  ويه مصتتل   500الى  ٣00بين  

  تفصافق مع رؤثة ورهداف الرل ة على السدى السصث 

 6صتتة بفارثخ السعلن عو ا ستتابةا فا افصتتاح للبصراتساقية ڤيزا  اها اتساقيف ا الستتابةة على ستتبي  السماى الرتتل ة الواشتتئة  ليڤل و  لىعر زالحدث  الصتتحسا   باقا

  .2022فبلاثل 

 

  .وتس لصا بةبصى وافل الفحيةو سوصافياا بأ  اخبار  دثدة  

 

 

 

 تامل دروثش  

 ريي  عرقام السسفمسلثن 

 

 

 

 

 2022اغسس   21تحلثلا فا 
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خبلاء فا ميالا تل ز شتتتتل ة روراستتتتاصم السالية الةاب تتتتة على االستتتتفمسار فا الخدمام السالية السعفسدة على الفاوصلص يا، وتعس  تحأ قيادة نخبة من ر سأ ال

ام السالية الفةليدثة بسوفيام الفاوصلص يا والخدمام السالية  وتستتعى روراستتاصم السالية الةاب تتة إلى االستتفمسار فا الرتتل ام الفا تعس  على تحصث  مياى الخدم

اللييستا للرتل ة  وخدمام ابفاارثة بسدعصمة بأحدث ما وصتلأ إلى الحلصى الفاوصلص ية الواشتئة تل يًزا على تةدثا رف ت  مستفصى لخدمة العسرء  وثل ز ال دف  

روراستاصم السالية الةاب تة ها شتل ة  ن خرى استفمساراتوا الفابعة  على دعا الرتل ام والسيفسعام السحيسة بعسلياتوا عبل تصفيل باقة مفااملة من الحلصى السالية م

 orascomfh.com   لسعلفة السزثد، ثل ى زثارة السصقع اإللافلونا OFH.CAعامة مدر ة فا البصرصة السصلثة تحأ رمز  

 

 للمعلومات والتواصل: 

 تامل دروثش 

 عرقام السسفمسلثنريي  

  IR@orascomfh.com بلثد إلافلونا:

   +202  2461 7٣00تليسصن: 
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