
 

 

 

 دعوة
 العاديةغير الجمعية العامة لحضور اجتماع 

 ش.م.م( ) لالستثمار القابضةشركة اوراسكوم ل
 1/6/2020الموافق اإلثنين المقرر انعقاده يوم 

 
انطالقا من دور شركه اوراسكوم لالستثمار القابضة )ش.م.م( تجاه مساهميها ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البالد، والتزاما 
منا باإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة نحو تعليق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيره من المواطنين لمواجهه  

الدولة وإلى الجهود المبذولة من كافة   المتخذه من قبل جد( ووفقاً لما يتماشى من اإلجراءات االحترازية فيروس )كورونا المست
  على ، وبعد االطالع 2020لسنة  606الهيئات السياسية واالقتصادية. وفي ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 

( الصادر بتاريخ 160رار الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم )البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وق
 تقنيات االتصاالت الحديثة. بواسطةبشأن حضور الجمعيات العمومية  18/3/2020

السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس اإلدارة   بدعوة القابضة اوراسكوم لالستثمار يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة 
والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة 

  رابعة الفي تمام الساعة    2020/ 1/6يوم االثنين الموافق    )ش.م.م( المقرر عقدها  القابضةاوراسكوم لالستثمار  العادية لشركة  غير  
عبر الرباط المخصص    Zoomتطبيق  كونفرانس( من خاللفيديو مساءا، وذلك باستخدام وسائل االتصال الحديثة المسموعة )ال

 (. https://zoom.us/j/99068435468)لذلك 

 

 -وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي: 

 

    .1981لسنه   159األساسي للشركة وذلك فقا للتعديالت القانونية الصادرة بالقانون رقم  ( من النظام 4) ةتعديل الماد -

 
 يلي:السادة مساهمي الشركة إلى ما  ونوجه عناية

ما يلي علي البريد  بإرسالالعادية التكرم غير على السادة المساهمين الراغبين في االنضمام لحضور الجمعية العامة  -1

 وذلك قبل انعقاد الجمعية بثالثة أيام كاملة على األقل:  (shareholders@OrascomIH.comااللكتروني )

متضمنا تجميد رصيد األسهم الموضح بكشف الحساب بغرض    بنوك أمناء الحفظ،  إحدىكشف حساب معتمد صادر من   -
 .معية بثالثة أيام كامله على األقلحضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الج

 بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إثبات شخصية المساهم.  -

 أية مستندات إضافية في حالة التوكيالت أو التفويضات. -

بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية والمتاحة على الموقع اإللكتروني للشركة من خالل الرابط   -
  release/-https://orascomih.com/en/pressالتالي:

 

mailto:shareholders@OrascomIH.com
https://orascomih.com/en/press-release/


 

 

يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعاله والتأكد من صحتها وموافاة المساهم   وسوف -2

 . Zoomبكود االجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في االجتماع من خالل تطبيق 

% من 10ألصوات يجاوز للشركة عن طريق الوكالة عدداً من االعامة اجتماع الجمعية  ال يجوز للمساهم أن يمثل في -3

 .%من األسهم الممثلة في االجتماع20مجموع األسهم األسمية لرأس المال الشركة وبما ال يجاوز 

لكل مساهم الحق في حضور االجتماع باألصالة أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة ويشترط لصحة   -4

 اإلنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.

  على مال الرأس نصف األسهم اإلسمية ل مساهمون يمثلون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره ال يكون  -5

خالل يعقد في دعوة الجمعية العامة العادية الي اجتماع ثاني  سيتماالقل فإذا لم يتوافر الحد األدنى في االجتماع األول 

إذا حضره عدد من  االجتماع الثاني صحيحاً عالن عنه في حينه(، ويعتبر من نهاية االجتماع األول )يتم اإليوماً ثالثون 

 المساهمين يمثل ربع رأس المال علي األقل. 

 
 ،،االحترام،وتفضلوا بقبول وافر 

 
 
 

  رئيس مجلس اإلدارة
 نجيب أنسي ساويرس

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


