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 بطاقة تصويت 

 الحاضر   المساهم 

 عادية  الغير في اجتماع الجمعية العامة  

 )ش.م.م(  لالستثمار القابضة  أوراسكوملشركة 

 ٢٠٢٠ ديسمبر ٨الموافق   لثالثاءا المنعقدة يوم 

 كونفرانس  فيديو العن طريق 

 عبر الرابط المخصص لذلك Zoomوذلك باستخدام وسائل االتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خالل تطبيق 

 ( ـــــــــــــــــ)

 

 : أوالً: بيانات المساهم

 اسم المساهم  م
 الحضور  عدد األسهم 

 التوقيع 
 باإلنابة  باألصالة     

       

 

 ثانياً: التصويت: 

القرار  

 رقم
 القرار نص 

 التصويت 
 مالحظات   

 غير موافق  موافق 

النظر في الموافقة على ابرام عقد تأجير تمويلي يتضمن التصرف في    1

سيتي  النايل  بمبنى  الجنوبي  البرج  من  والعشرون  السادس  الطابق 

% من أصولها الثابتة تنفيذا 50المملوك للشركة والذى يمثل اكثر من  

من   األخيرة  )للفقرة  والشطب  43المادة  القيد  قواعد  من  مكرر   )

 بالبورصة المصرية. 

 

 

 

  

 

لالستثمار القابضة )ش.م.م( تجاه مساهميها ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البالد، والتزاما منا   أوراسكوم  ةانطالقا من دور شرك 

  باإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة نحو تعليق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيره من المواطنين لمواجهه فيروس )كورونا

 المستجد(. 

 

للبن  أوراسكومتتشرف شركه   القابضة ش.م.م بعرض مقترح  العامة  إالمزمع مناقشته و  دلالستثمار  بالجمعية  العادية، شريطه  غير  قراره 

 قراراه والتصويت عليه من قبل السادة المساهمين ووفقا ألحكام القانون والنظام األساسي للشركة: إ

 

 

 القرار المقترح التي سيتم التصويت عليه:  :أوالً 

 

 النايل  بمبنى  الجنوبي  البرج  من  والعشرون  السادس  الطابق  في  التصرف   يتضمن  تمويلي  تأجير  عقد  ابرام  علىالموافقة  ب الخاص    األول:البند  

  والشطب   القيد  قواعد  من  مكرر(  43)  المادة  من  األخيرة  للفقرة  تنفيذا  الثابتة  أصولها  من%  50  من  اكثر  يمثل  والذى  للشركة  المملوك  سيتي

 . المصرية بالبورصة

 

 مشروع القرار المقترح  

للتأجير التمويلي ش.م.م. بنظام   إبرام عقد تأجير تمويلي مع شركة أوراسكوم لإلستثمار القابضة ش.م.م. من خالل شركة بلتون  علىالموافقة  

مليون جنيه مصري مقابل شراء    100البيع وإعادة اإليجار، تقوم بموجبه الشركة بتمويل شركة أوراسكوم لإلستثمار القابضة ش.م.م. بحوالي  

سنوات  7، يتم سدادهم خالل وإعادة إيجار الشركة للدور السادس والعشرون من البرج الجنوبي بأبراج النايل سيتي المملوك لشركة أوراسكوم

شركة    إلىمليون جنيه مصري. ويبدأ السداد بعد السنة األولى. ويتم إعادة بيع األصل    30قسط ربع سنوي ودفعة سداد أخيرة قدرها    28  على

 . المصرية  بالبورصة  والشطب  القيد  قواعد  من  مكرر(  43)  المادة  من  األخيرة  للفقرة  تنفيذا، وذلك  جم  1أوراسكوم بعد سداد أقساط التمويل مقابل  
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