
 

 

مومية غير عادية ألوراسكوم القابضة لالستثمار للنظر في موافقة الهئة العامة لسوق المال على دعوة جمعية ع
 2020سبتمبر  8    الموافقة على تقسيم التفصيلي لشركة أوراسكوم لإلستثمار

 
 

تدعو شركة أوراسكوم وافقت الهئٌة العامة لسوق المال على نشر افصاح أوراسكوم القابضة لالستثمار والذي 
بناء على مشروع التقسٌم الشركة للنظر فً الموافقة على تقسٌم  لإلستثمار المساهمٌن للجمعٌة العامة غٌر العادٌة

فقً وتففٌ  رأ  المال المصدر للشركة القاسمة وتسسٌ  التفصٌلً والسٌر فً إجراءات إعادة الهٌكلة بالتقسٌم األ
 شركة منقسمة جدٌدة بذات المساهمٌن 

 
وسوف ٌتم تقسٌم شركة أوراسكوم القابضة لالستثمار الى شركتٌن هما: شركة أوراسكوم القابضة لالستثمار "شركة 

ول والتزامات وحقوق الملكٌة عن طرٌق تقسٌم أصقاسمة" وشركة أوراسكوم المالٌة القابضة "شركة منقسمة"، 
مع  13/31/1132ومصروفات وإٌرادات الشركة بالقٌمة الدفترٌة طبقاً للقوائم المالٌة عن السنة المالٌة المنتهٌة فً 

بقاء ذات المساهمٌن فً الشركة قبل التقسٌم كمساهمٌن دون تعدٌل فً الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بذات نسب 
 .% الممثلة فً شهادات اإلٌداع الدولٌة3273.11ألسهم بما فٌها نسبة األسهم البالغة الملكٌة ونف  عدد ا

 

 7/9/2020بناءا على اسعار اغالق  – ملخص عملية التقسيم

 الوصف الشركة
 رأس المال

 )مليون جم(
 عدد االسهم

 )مليون(
 القيمة االسمية

 )جم(
 لدفتريةاالقيمة 

 )مليون جم(
 سعر السهم

 )جم(

 .173 %311 1,123741 1741 3,143722 1,111732 اىششمح االطيٍح اىقاتؼح ىالعرثَاسأوساعنىً 

 1733 %1.73 .82178 1733 3,143722 711..3 اىششمح اىقاعَح أوساعنىً ىالعرثَاس اىقاتؼح

 1743 %172. 1,411731 1713 3,143722 3,212732 اىششمح اىَْقغَح أوساعنىً اىقاتؼح اىَاىٍح

 
 

 : القاسمة والمنقسمة  اوراسكوم لإلستثمار بيانات شركة

 الشركة المنقسمة الشركة القاسمة القابضةالشركة  بيانات 

ىغْح  95خاػؼح ىيقاّىُ  قاّىُ 

2991 

 2991ىغْح  95خاػؼح ىيقاّىُ  2991ىغْح  95خاػؼح ىيقاّىُ 

اإلشرشاك فً ذأعٍظ مافح  اىغشع

اىششماخ اىَغاهَح أو اىرىطٍح 

ظذس أوساق تاألعهٌ اىرً ذ

ٍاىٍح أو فً صٌادج سأط اىَاه 

 95ٍغ ٍشاػاج حنٌ اىَادج سقٌ 

 والئحره اىرْفٍزٌح 2991ىغْح 

وغشػها هى ذأعٍظ اىششماخ اىَغاهَح 

أوساقاً  أو اىرىطٍح تاألعهٌ اىرً ذظذس

ٍاىٍح أو فً صٌادج سؤوط أٍىاىها وذرثؼها 

اىششماخ اىرً ذؼَو فً ٍجاالخ 

 اإلعرثَاس اىَرْىػح

ّشاؽ ذأعٍظ أو اىَغاهَح فً  ٍضاوىح

اىششماخ اىؼاٍيح فً ٍجاه األّشطح اىَاىٍح 

 غٍش اىَظشفٍح 



 

 

اىششماخ 

 اىراتؼح 

 ( ششمح ذاتؼح وهَا 8وٌرثؼها ػذد ) 

ذشاّظ ووسىذ أعىعٍد )اىخاطح(  -2

 ىٍَرذ

 أوساعنىً ذيٍنىً فٍْرششص  -1

أوساعنىً ذٍيٍنىً ىخذٍاخ اىثٍْح  -3

 اىرحرٍح ىيَحَىه

 إلعرثَاسفٍنرىاس اىقاتؼح ى -4

 أو ماتٍراه ىيطاقح -5

أوساعنىً تشٌضً تٍشاٍٍذص  -6

 ىيَششوػاخ اىرشفٍهٍح 

 أو ماتٍراه ىيخذٍاخ واىَقاوالخ  -7

أوساعنىً تٍشاٍٍذص ىيَششوػاخ  -8

 اىرشفٍهٍح

 ( ششمح ذاتؼح 2ٌرثؼها ػذد )

وهً تيرىُ اىَاىٍح اىقاتؼح )ٍقٍذج أعهَها 

 %" 7445تاىثىسطح اىَظشٌح "

اىششماخ 

 اىشقٍقح 

 ( ششمح شقٍقح وهً 2) ػذد 

 شٍى ذنْىىىجً جىٌْد فٍْرشش 

( ششمح شقٍقح ذؼَو فً األّشطح  2ػذد ) 

 اىَاىٍح غٍش اىَظشفٍح  

ثشوج ماتٍراه اىقاتؼح ىإلعرثَاساخ اىَاىٍح 

ٍقٍذج أعهَها تاىثىسطح اىَظشٌح " 

1848 "% 

ذأثٍش اىرقغٌٍ 

ػيى سأط 

 اىَاه

 

 

 

ٌثيغ سأط ٍاه ششمح أوساعنىً 

  س ىيششمح اىَشخض تهىإلعرثَا

 ٍيٍاس جٍْه11

 

وسأط ٍظذس ٌثيغ 

 جٍْه 1412342924262442

 

ٍىصع ػيى ػذد 

عهٌ تقٍَح  5414546924612

قشػ ىيغهٌ  41اعٍَح قذسها 

 اىىاحذ

ٌثيغ سأط ٍاه ششمح أوساعنىً 

 6ىإلعرثَاس ىيششمح اىقاعَح اىَشخض ته 

 ٍيٍاس جٍْه ٍظشي 

 

 جٍْه  57742154968وسأط ٍظذس ٌثيغ 

 

عهٌ  5414546924612ٍىصع ػيى 

قشػ ىيغهٌ  22تقٍَح اعٍَح قذسها 

 اىىاحذ 

ٌثيغ سأط ٍاه ششمح أوساعنىً ىإلعرثَاس 

ٍيٍاس  26ىيششمح اىَْقغَح اىَشخض ته 

 جٍْه ٍظشي 

 

 2461642644291412وسأط ٍظذس ٌثيغ 

 جٍْه 

 

 ٍىصع ػيى

عهٌ تقٍَح اعٍَح  5414546924612 

 قشػ ىيغهٌ اىىاحذ 32قذسها 

ذأثٍش اىرقغٌٍ 

ػيى أطىه 

 اىششمح 

عىف ذْخفغ اىقٍَح اىذفرشٌح 

ألطىه اىششمح قثو اىرقغٌٍ 

تَقذاس اىقٍَح اىذفرشٌح ىألطىه 

اىَْفظيح وعىف ٌرٌ ذجٍَغ 

األطىه اىَْفظيح فً اىششمح 

اىَْقغَح اىجذٌذج اىرً عىف ٌرٌ 

ذأعٍغها ػيَاً تأّه ىٌ ٌرٌ إػادج 

ذقٌٍٍ أي تْذ ٍِ تْىد اىقىائٌ 

َاىٍح ػِ اىغْح اىَاىٍح اىَْرهٍح اى

اىَرخزج  1229 – 21 -32فً 

 أعاعا ىؼَيٍح اىرقٌٍٍ

 

عىف ٌرٌ ذخفٍغ سأط ٍاه اىششمح ٍغ 

اإلتقاء ػيى ػذد األعهٌ مَا هى وذخفٍغ 

اىقٍَح اإلعٍَح ورىل فً ػىء ٍا ٌخظها 

 ٍِ طافً األطىه 

عٍرٌ إطذاس أعهٌ اىششمح اىَْقغَح تْفظ 

عٍَح ذؼثش ػِ اىفشق ػذد األعهٌ وتقٍَح ا

تٍِ اىقٍَح اإلعٍَح ىغهٌ اىششمح قثو 

اىرقغٌٍ واىقٍَح اإلعٍَح ىيغهٌ تؼذ اىرقغٌٍ 

ورىل فً ػىء ٍا ٌخض اىششمح اىَْقغَح 

 ٍِ طافً األطىه 

ٍىقف اىقٍذ 

تاىثىسطح 

 اىَظشٌح

عٍغرَش قٍذ أعهٌ ششمح أوساعنىً  

 تاىثىسطح تؼذ ذخفٍغ تٍاّاخ ساط ٍاىها 

عٍرٌ قٍذ اىششمح اىَْقغَح فً اىثىسطح 

إعرٍفاء مافح اىششوؽ اىالصٍح  تؼذاىَظشٌح 

 يقٍذى



 

 

ذأثٍش اىرقغٌٍ 

ػيى 

 اىَغاهٍَِ

اىششماخ اىْاذجح ػِ اىرقغٌٍ ٍَيىمح ىْفظ ٍغاهًَ ششمح أوساعنىً ىإلعرثَاس اىقاتؼح فً ذاسٌخ ذْفٍز اىرقغٌٍ وتزاخ 

نو ٍغاهٌ قثو ذْفٍز اىؼَيٍح فً مو ٍِ اىششمرٍِ وٌْاء ػيٍه عرظو ّغة ّغة اىَينٍح وّفظ ػذد األعهٌ اىََيىمح ى

% ومزىل ّغثح األعهٌ اىحشج 56427اىَغاهٍَِ اىشئٍغٍِ تَا فٍها ّغثح األعهٌ اىََثيح فً شهاداخ اإلٌذاع اىذوىٍح واىثاىغح 

ج أعهَها تاىثىسطح اىَظشٌح تؼذ اىرذاوه فً اىششمح اىقاعَح واىششمح اىَْقغَح مَا أُ اىششمح اىقاعَح عىف ذظو ٍقٍذ

 ذؼذٌو تٍاّاخ قٍذها ّرٍجح ذخفٍغ سأط اىَاه تاىرقغٌٍ وعىف ٌرٌ ذذاوه أعهٌ اىششمح اىَْقغَح تاىثىسطح اىَظشٌح 

أعثاب 

 اىرقغٌٍ 

 إذاحح اىَضٌذ ٍِ اىفشص ىيششمح اىقاعَح واىششمح اىَْقغَح ىيَْى وىيَشاسمح فً إعرثَاساخ جذٌذج فً ٍجاىها  -2

 ذشمٍض اإلداسج ػيى أّشطح مو ٍجاه ىيىطىه اىً أػيً ٍغرىٌاخ األداء صٌادج  -1

ذحغٍِ اىَشمض اىَاىً ىيششمح اىقاعَح واىَْقغَح ٍِ خاله ذىصٌغ ألطىه واىرضاٍاخ اىششمح تحغة ٍجاه  -3

 أّشطح اىششماخ اىراتؼح ىنو ششمح 

أػَاىها واىرً قذ ذؼيو اىَغرثَشٌِ اىشافؼح اىَاىٍح اىرً ذْفشد تها ششماخ اىخذٍاخ اىَاىٍح ، ّظشاً ىطثٍؼح  -4

 اىَحييٍِ ػْذ ذقٍٍَهٌ ىششمح أوساعنىً ىالعرثَاس اىقاتؼح مششمح إعرثَاس قاتؼح 

تؼغ اىَغرثَشٌِ قذ ٌثذوا اهرَاٍا أمثش فً قطاع اىخذٍاخ اىَاىٍح واىؼنظ طحٍح وىزىل اإلّقغاً عٍؼطً  -5

 تها أو اىخشوج ٍِ اىقطاػاخ اىغٍش ٍشغىب تها  ىيَغرثَشٌِ فشطح جٍذج ىإلعرثَاس فً اىقطاػاخ اىرً ٌشغثىُ

ذىفٍش إخرٍاساخ ػذٌذج ىيَغرثَشٌِ ىإلعرثَاس ٍَا قذ ٌجزب إعرثَاساخ أمثش ٍِ داخو وخاسج ٍظش ىيششمح  -6

 اىقاعَح واىَْقغَح ٍجرَؼٍِ 

ىقاعَح واىششمح ٌنىُ ىنو ٍغاهٌ فً ششمح أوساعنىً اىقاتؼح فً ذاسٌخ ذْفٍز اىرقغٌٍ ّفظ ػذد األعهٌ فً اىششمح ا 

اىَْقغَح ػيى أُ ٌنىُ ٍجَىع اىقٍَح األعٍَح ىغهٌ اىششمح اىقاعَح واىَْقغَح ٌغاوي اىقٍَح األعٍَح ىششمح أوساعنىً 

ىالعرثَاس اىقاتؼح قثو اىرقغٌٍ دوُ اىرؼذٌو اىقٍَح اىذفرشٌح ىثْىد اىقىائٌ اىَاىٍح ودوُ إجشاء أي إػادج ذقٍٍَح ألي تْذ ٍِ 

 َاىٍحتْىد اىقىائٌ اى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عر  ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من لتقرٌرا هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق
 عن الناتجة األضرار أو الفسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون رالتقرٌ هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استفدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إفطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو
 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستفدام إن. األشكال من شكل بسي جزء بسي
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بفالف شفص

 أو) الشركة حول نظرهم اتوجه أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات
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