
 بطاقة تصويت 

 المساهم الحاضر  

 في اجتماع الجمعية العامة العادية  

 القابضة )ش.م.م(   لشركة أوراسكوم لالستثمار

 2020يونيو  1المنعقدة يوم اإلثنين الموافق 

 كونفرانس  فيديو عن طريق ال

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

(https://zoom.us/j/97378184025) 

 : أوالً: بيانات المساهم

 

 اسم المساهم  م
 الحضور  األسهم عدد 

 التوقيع 
 باإلنابة  باألصالة     

       

 

 ثانياً: التصويت: 

 نص القرار  القرار رقم 
 التصويت 

 مالحظات   
 غير موافق  موافق 

المصااقةة عى  تررير ملى  ادقاة  عن شاااا الاارخة خالل السا ة   1

 31/12/2019المالية الم تهية في 

   

السيد مراةب حسابات الارخة عن شااا  المصاقةة عى  تررير   2

 ؛31/12/2019الارخة خالل الس ة المالية الم تهية في 

 

   

الس ة المالية الم تهية في  المالية عنعى  الروائم  المصاقةة 3

 ؛ 31/12/2019

 

   

إبراء ذمة الساااايد/ ةئي  ملى  ادقاة  والساااااق  لع اااااء ملى   4

 .31/12/2019المالية الم تهية في ادقاة  عن اعمالهم خالل الس ة 

   

إةراة التغيرات التي ارلت عى  تااييل ملى  إقاة  الاارخة خالل  5

وتحااديااد  وتلااديااد ماادتاا  31/12/2019العااام المااالي الم تهي في 

 .قاةه الارخةإصالحيات واختصاصات ملى  

   

تحديد ميافآت وبدالت الح اااوة واالشترال لىسااااق  اع ااااء ملى   6

   والىلان الم بثرة م  .    إقاة  الارخة

   

  .2019/ 31/12اعتماق تررير الحوخمة عن الس ة المالية الم تهية  7

 

  

تلديد تعيين السايد/ مراةب حساابات الاارخة وتحديد لتعاب  ال ظر في  8

 .31/12/2020عن الس ة المالية الم تهية في 

   

عروق معاوضاة وفرا ححيام الراشون الترخيص لملى  ادقاة  بإبرام  9

  والئحت  الت فيذية. 1981لس    195ةةم 

   

التصاااديق عى  ةراةات ملى  ادقاة  خالل السااا ة المالية الم تهية  10

 وحتي تاةيخ  . 31/12/2019في 

   

الترخيص لملى  ادقاة  بالتبرع خالل الساااا اة الماالياة الم تهياة في   11

واعتمااق التبرعاات التي تماال خالل الساااا اة الماالياة    31/12/2020

 .31/12/2019الم تهية في 

   

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F97378184025&data=02%7C01%7CMoustafa.Abdelrazek%40orascomih.com%7C9554bc9ee83e4f50168e08d7f28bd182%7C80c59021f6a340f097db5b850c6d1eaa%7C0%7C0%7C637244554648574565&sdata=5NrA73vboMn4TXO%2BAq1hv%2B2z89HkGoLlAdw5OeDRgEU%3D&reserved=0


)ش.م.م( تلاه مساهميها وشظراً لىظروف الحالية التي تمر بها البالق، والتزاما م ا بادجراءات   الراب ة لالستثماةاشطالةا من قوة شرخ  اوةاسيوم 

 المستلد( . االحترازية التي اتخذتها الدولة شحو تعىيق خافة الفعاليات التي تت من تلمعات خبيره من المواا ين لمواجه  فيروس )خوةوشا 

 

ش.م.م بعرض مقترح للبنود التالية المزمع مناقشتها واقرارها بالجمعية العامة العادية، شريطه   القابضة لالستثمار تتشرف شركه اوراسكوم

 للشركة: المساهمين ووفقا ألحكام القانون والنظام األساسي   السادةاقراراها والتصويت عليها من قبل 

 

بلدول   السابع( والواةق والب د  –والب د الثالث  –والب د الثاشي  –ول يمين لىساقه المساهمين التصويال عىي الب وق التالية )الب د اح  - أوال

المال  )عىي شاشات البوةصة المصرية و الم اوة في صحيفتي  بادفصاح الم اوةسبق وةامال ب  الارخة  ضوء مااحعمال وذلك في 

مراةب حسابات الارخة  وتررير حوخم  الارخة الخاص  ( بمىخص تررير ملى  ادقاة  والميزاشية والروائم المالية وتررير واليوم السابع

 . بالارخة 

 

 2019/ 31/12الخاص بإةراة التغيرات التي ارلت عى  تاييل ملى  اقاةه الارخة خالل العام المالي الم تهي في  الب د الخام   -  ثانيا

 

 ماروع الرراة المرترح  

 

واعتماق التاييل ال هائي لملى   31/12/2019اعتماق التغييرات التي ارلت عى  تاييل ملى  ادقاة  خالل العام المالي الم تهي في  -

 الارخة وتلديد مدت ، ليصبح عى  ال حو التالي: إقاة  

 

 الصفة  االسم  

 العضو المنتدب و  رئيس مجلس اإلدارة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس 

 ( مستقل ) نائب رئيس مجلس اإلدارة غير التنفيذي المهندس/ عقيل حامد بشير 

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي 

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي السيد/ حسن مصطف  عبده 

 )مسترل(   عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  السيد الدكتور/ سامح يوسف الترجمان

 ( مستقل)  عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  األستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان

 )مسترل(  عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  األستاذ/ محمد حمدان عشماوي 

 عضو مجلس إدارة تنفيذي  األستاذ/ أسامة دانيال فلتس 

 

 

 لتصبح عىي ال حو التالي :  الارخةتحديد صالحيات ملى  اقاةه  -

في إدارة  م فرقا جميع السىطات  مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة رئيس -لمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس ل .1

والتوقيع عن الشركة أمام البنوك بدون حد أقصى وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات  وتمثيل الشركة امام القضاء الشركة

الحكومية والغير الحكومية، والتوقيع على جميع العقود الملزمة وغير الملزمة والتعامل مع البنوك والتوقيع على كافة  

الشراء والبيع والرهن لكافة  على كافة العقود المرتبطة بذلك وعقود والسندات والتوقيع شراء وبيع ورهن االسهم عقود 

عقارات ومنقوالت الشركة وغيرها والمرتبطة بأغراض ونشاط الشركة فقط أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة 

ات سواء كانت محلية  الجهات الرسمية والحكومية وقطاع األعمال والقطاع الخاص ويكون له حق التوقيع على كافة التعاقد 

إبرام عروق الرروض وعروق الرهن وخذا إصداة ال ماشات لىمررضين بال سبة الارخة والارخات  وأو خارجية بدون حد أقصى 

 .وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكروتأسيس الشركات  التابعة

بحد أقصى )فقط خمسة مجتمعان حق التوقيع واألستاذ/ أسامة دانيال نصيف  ألستاذ/ خالد خيري محمود الليثيليكون  .2

كافة عقود الشراء أو البيع أو الرهن لكافة    عليعن الشركة    ماليين دوالر أمريكي ال غير( أو ما يعادله بأي عملة أخرى، 

ض الشركة فقط أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة العقارات والمنقوالت وغيرها والمرتبطة بنشاط وأغرا

إبرام عروق الرروض  وكافة التعاقدات سواء محلية أو خارجية والجهات الرسمية والحكومية وقطاع األعمال العام والخاص 

 يئة العامة للرقابة المالية. وكذلك التوقيع أمام اله  وعروق الرهن وخذا إصداة ال ماشات لىمررضين بال سبة الارخة والارخات التابعة

مع األستاذ/ مروان محمد  و األستاذ/ أسامة دانيال نصيفأ األستاذ/ خالد خيري محمود الليثيألي من يكون حق التوقيع  .3

 دوالر أمريكي ال غير( أو ما يعادله بأي عملة أخرى. خمسمائة ألف)فقط بحد أقصى  حسين محمد



واألستاذ/  لألستاذ/ خالد خيري محمود الليثي يكون حق التوقيع على اتفاقيات االلتزام بالسرية والعقود غير الملزمة ألي من .4

 ن(.امنفردمجتمعان أو أسامة دانيال نصيف )

 البنوك وفتح الحسابات وغلقها.  التعامل مع فويض األستاذ/ خالد خيري محمود الليثي فيت .5

 ثالثا  الب د الساقس  الخاص بتحديد ميافأت وبدالت الح وة واالشترال لىساق  اع اء ملى  اقاة  الارخة والىلان الم بثرة م  .  

 

 ماروع الرراة المرترح  

 لع اء ملى  ادقاة :  -1

 ( قوالة لمرييي.17,500ميافأ  س وية ةدةها ) -

 ( قوالة لمرييي.1,000لىلىسة )بدل ح وة  -

 لجر ةئي  ملى  ادقاة  الت فيذي:  -2

 . 2013استمراة احجر الس وي والميافأ  الس وية لرئي  ملى  ادقاة  بالارخة قون تعديل م ذ عام  -

 لع اء ملى  ادقاة  عن اجتماعات لل ة المراجعة:  -3

 ( قوالة لمرييي.7,500ميافأ  س وية ةدةها ) -

 ( قوالة لمرييي.500ىسة )بدل ح وة لىل -

 لع اء ملى  ادقاة  عن اجتماعات لل ة االستثماة:  -4

 ( قوالة لمرييي.7,500ميافأ  س وية ةدةها ) -

 ( قوالة لمرييي.500بدل ح وة لىلىسة ) -

 . 31/12/2020الب د الثامن الخاص بتلديد تعيين السيد / مراةب حسابات الارخة وتحديد لتعاب  عن الس ة المالية الم تهية في  -  رابعا

 

 ماروع الرراة المرترح  

خالل الس ة المالية  مراةباً لحسابات الارخة   (KPMGالسيد/ سامي عبد الحفيظ لحمد إبراهيم الاريك بميتب حازم حسن وشرخاه )تعيين تلديد    

جم )مائة ثماشية وتسعون للف ج ي  مصري( عن العام المالي الم تهي  198،000وةدةه بمبىغ    وتحديد لتعاب   31/12/2020الم تهية في 

31/12/2020 . 

 

 خامسا  - )الب د التاسع( الخاص بالترخيص ب إبرام عروق معاوضة وفرا ححيام الراشون ةةم 159 لس   1981  والئحت  الت فيذية.

 

         ماروع الرراة المرترح  

%  2تحصل بموجب  احخير  عىي   ، الراب ة وشرخة بىتون المالية الراب ة لالستثماة شرخة اوةاسيوم  خال من مالية وف ية بين استااةاتعرد ترديم 

لو من    وتفويض السيد ةئي  ملى  إقاة  الارخة ،  شهر 12من ةيمة الصفرة التي تبرمها شرخة اوةاسيوم بمساعد  شرخة بىتون، مد  العرد 

في  لىعرد ق في إبرام لية مالحق إضافية حاالً لو مستربالً، والح  دالعر المااة إلي  و إقخال لية تعديالت ةد تطرل عى   دالعر يفوضوه في التوةيع عى  

  .، خما ل  الحق في تفويض الغير في خل لو بعض مما ذخرالعردلي وةال، و اتخاذ لية إجراءات من شأشها ت فيذ 

 

والمصاقةة عى  واعتماق   31/12/2020)الب د الحاقي عار( الخاص بالترخيص لملى  ادقاة  بالتبرع خالل الس ة المالية الم تهية في   -سادسا  

 . 31/12/2019التبرعات التي تمال خالل الس ة المالية الم تهية في 

 ماروع الرراة المرترح

 

ج ية مصااري واعتماق التبرعات التي تمال خالل الساا ة   2,000,000ذلك في حدوق مبىغ و  31/12/2020التبرع خالل الساا ة المالية الم تهية في   

 .مىيون ج ي  تبرع لصالح مؤسسة لوالقشا لف ون ذوي الردةات الخاصة 1 بمبىغ 31/12/2019المالية الم تهية في 


