
عن القابضة  المالية  أوراسكوم  كة  شر تحت   اسهمها  تداول بدء تعلن  المرصية  البورصة  في 

كة أوراسكوم لالستثمار القابضة  االنتهاء من عملية انقسام عقب  (OFH .CAرمز)  شر

ي 
 
ف اير 17 القاهرة  ش.م.م   ،2021 فبر القابضة  المالية  أوراسكوم  كة  شر المالية"اعلنت  كة"(، )"أوراسكوم  "الشر كة   او  شر وهي 

كة أوراسكوم لالستثمار   عن االنتهاء من المعتمدة عىل التكنولوجيا، في مجال الخدمات المالية تستثمر قابضة ي لشر
وع التقسيم األفق  مشر

واتمام ش.م.م القابضة لالستثمار"(  ت لالستثمار أوراسكوم استثمارات نقل عملية )"أوراسكوم  ي 
ي الت 

 
ف المالية   عمل  الخدمات  مجال 

كة.  اىل ي  الشر
 
ف أقلية  حصة  كة  الشر محفظة  كة تشمل  المتطورة   شر التمويلية  الخدمات  تقديم  ي 

 
ف الرائدة  المرصية  كة  الشر ثروة كابيتال، 

(Structured Finance) التمويل للمستهلك وخدمات (Consumer Finance  أغلبية في بلتون المالية القابضة، وهو بنك  (، وحصة 

 استثماري إقليمي ومؤسسة للخدمات المالية. 

ي مجال التكنولوجيا المال
 
كة أوراسكوم المالية اىل تطوير ورفع كفاءة محفظتها االستثمارية الحالية وزيادة نطاق استثماراتها ف ية  تخطط شر

(FinTech) بديناميك كة  بالشر العمل  يتمت   فريق  اتيجية.  است  اكات  ات يةمن خالل مشاري    ع جديدة وشر صناعة   تمكنه من تطوير وختر

المالية أعاقت الخدمات  ي 
الت  الحواجز  ي مرص وكش 

 
اىل اىل البنكية الخدمات وصول ف الخدمة باإلضافة  ي 

الشمول   برنامج دعم مستحق 

 .  الماىلي

 ( OFH.CAأوراسكوم المالية تحت رمز )قد اصدرت قرارا بالموافقة عىل ادراج أسهم  لجنة القيد بالبورصة المرصية والجدير بالذكر ان

: "نحن متحمسون للوصول إىل هذا اإلنجاز الهام ونحن عىل ثقة من أن فريقنا   علق رئيس مجلس اإلدارة وقد
ً
أنسي نجيب ساويرس قائال

كاتنا  ومساهمينا ومجتمعنا"  سيخلق قيمة إيجابية لشر

- إنتهي -

كة أوراسكوم المالية القابضة:  نبذة عن شر

أ  كة  القابضةشر المالية  المالية وراسكوم  الخدمات  ي 
استثمار ف  كة  ة  المعتمدة هي شر يتمتع بختر فريق متمرس  التكنولوجيا ويقودها  عىل 

كة تسع  مالية وتقنية.  ي تعمل عىل تحويل صناعة الخدمات المالية التقليدية بمنتجات وخدمات مبتكرة  الشر
كات الت  ي الشر

إىل االستثمار ف 

كاتنا من خالل  المستهلك.  خدمة عىل يرتكز  اشئة ونهجمدعومة بتقنيات ن تمتاز بالشفافية   حلول مالية هدفنا هو دعم مجتمعاتنا وشر

 . والسهوله

ي البورصة المرصية تحت رمز
كة أوراسكوم المالية القابضة ف  . OFH.CA يتم تداول شر

 عالقات المستثمرين: 
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