
 بطاقة تصويت 

 المساهم الحاضر  

 في اجتماع الجمعية العامة العادية 

 لشركة أوراسكوم لالستثمار القابضة )ش.م.م(

 2021 يوليو 4الموافق  االحدالمنعقدة يوم 

 عن طريق الفيديو كونفرانس  

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

(s://zoom.us/j/97048784142http) 

 أوالً: بيانات المساهم: 

 

 اسم المساهم  م

 عدد األسهم

  

  

 الحضور 

 التوقيع 
 باإلنابة باألصالة 

      

 

 ثانياً: التصويت: 

 

 نص القرار  القرار رقم 

 التصويت 

 مالحظات   
 موافق

غير  

 موافق

الاارةة خالل المصااقةة عى  تررير ملى  ادقاة  عن شااا     1

 ؛31/12/2020السنة المالية المنتهية في 

   

عن    2 الارةة  حسابات  مراةب  السيد  تررير  عى   المصاقةة 

 ؛31/12/2020شاا  الارةة خالل السنة المالية المنتهية في  

 

   

وحساب توزيع االةباح والخسائر لىارةة عن  عى    المصاقةة 3

 ؛2020/ 31/12السنة المالية المنتهية في 

 

   

إبراء ذمة السايد/ ةئي  ملى  ادقاة  والسااق  ضعءااء ملى   4

في  الماناتاهايااة  الماااليااة  الساااانااة  خالل  اعمااالهاال  عن  ادقاة  

 ؛31/12/2020

 

   

 ؛إةراة التغيرات التي  رضت عى  تاكيل ملى  إقاة  الارةة 5

 

   

تحديد مكافآت وبدالت الحءااااوة واالشترال لىساااااق  اعءاااااء   6

 ا؛إقاة  الارةة والىلان المنبثرة منهملى  

      

   

الاماناتاهايااة  7 الامااالايااة  الساااانااة  عان  الاحاوةامااة  تاراريار  اعاتاماااق 

 ؛31/12/2020

 

   

النظر في تلديد تعيين السايد/ مراةب حساابات الاارةة وتحديد  8

 ؛31/12/2021ضتعابه عن السنة المالية المنتهية في 

   

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F97048784142&data=04%7C01%7CSalma.omar%40orascomih.com%7C5d02d4f79b284acaa9c808d93587cac7%7C80c59021f6a340f097db5b850c6d1eaa%7C0%7C0%7C637599679608778516%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8wNC8xlyjoPRLpUobazpN3hEW28iBOLxxnGYeIUoNlo%3D&reserved=0


 نص القرار  القرار رقم 

 التصويت 

 مالحظات   
 موافق

غير  

 موافق

 

 159الترخيص بإبرام عروق معاوضاة وفرا ححكام الراشون ةةال   9

 ؛والئحته التنفيذية 1981لسنه 

 

   

التصااااديق عى  ةراةات ملى  ادقاة  خالل السااااناة الماالياة   10

 ؛31/12/2020المنتهية في 

   

الترخيص لملى  ادقاة  بالتبرع خالل السانة المالية المنتهية    11

واعتمااق التبرعات التي تماخ خالل الساااانة    31/12/2021في 

 ؛31/12/2020المالية المنتهية في 

 

   

الارارو    12 عاراوق  إبارام  فاي  ادقاة   مالاىا   تافاوياا  فاي  الاناظار 

وعروق الرهن وةذا إصاااداة الءاااماشات لىمررضاااين بالنسااابة 

الاااارةة والاااارةات التابعة التي تمتىك فيها الاااارةة حصاااة  

 حاةمة.

 

   

 

اوةاسكوم لالستثماة الرابءة )ش.م.م( تلاه مساهميها، والتزاما منا بادجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة    شرةةاشطالةا من قوة  

 فيروس )ةوةوشا المستلد(.  ةمن الموا نين لمواجه   شحو تعىيق ةافة الفعاليات التي تتءمن تلمعات ةبير

 

لالستثمار القابضة ش.م.م بعرض مقترح للبنود التالية المزمع مناقشتها واقرارها بالجمعية العامة العادية،   اوراسكوم   ةتتشرف شرك

 شريطه اقراراها والتصويت عليها من قبل السادة المساهمين ووفقا ألحكام القانون والنظام األساسي للشركة:

 

والبند السابع( والواةق     –والبند الثالث    –والبند الثاشي    –البنوق التالية )البند احول    عى المساهمين التصويخ     يمكن لىساق  -  أوال

شاشات البوةصة المصرية والمناوة في   عى بلدول احعمال وذلك في ضوء ما سبق وةامخ به الارةة بادفصاح المناوة  

واليوم السابع( بمىخص تررير ملى  ادقاة  والميزاشية والروائال المالية وتررير مراةب حسابات الارةة    البوةصةصحيفتي )

 الارةة الخاص بالارةة. ةوتررير حوةم

 

المنتهية  وحساب توزيع االةباح والخسائر لىارةة عن السنة المالية    البند الثالث الخاص بالمصاقةة عى  الروائال المالية  –  ثانيا 

 . 31/12/2020في 

 

 ماروع الرراة المرترح 

 

 وترحيل ةافة احةباح عن تىك السنة. 31/12/2020الروائال المالية عن السنة المالية المنتهية في اعتماق  

 

 ت وبدالت الحءوة واالشترال لىساق  اعءاء ملى  اقاة  الارةة والىلان المنبثرة منه.  آالبند الساقس الخاص بتحديد مكاف :ثالثا

  

 

 ماروع الرراة المرترح  

 :ادقاة  ملى  ةئي  مكافأ  -1

 . سنويا  قوالة امريكي  35،000 بمبىغ ادقاة  ملى مكافأ  سنوية لرئي   -

 ( قوالة ضمريكي. 1,000بدل حءوة لىلىسة ) -



 :المنتدبملى  ادقاة   عءوضجر  -2

 .2013بالارةة قون تعديل منذ عام  المنتدب لعءوا لىسيد/ شليب ساويرساستمراة احجر السنوي  -

 ضعءاء ملى  ادقاة : مكافأ  -3

 ( قوالة ضمريكي. 17,500مكافأ  سنوية ةدةها ) -

 ( قوالة ضمريكي. 1,000بدل حءوة لىلىسة ) -

 المراجعة: ضعءاء ملى  ادقاة  عن اجتماعات للنة  -4

 ( قوالة ضمريكي. 7,500مكافأ  سنوية ةدةها ) -

 ( قوالة ضمريكي. 500بدل حءوة لىلىسة ) -

 ضعءاء ملى  ادقاة  عن اجتماعات للنة االستثماة:  -5

 ( قوالة ضمريكي. 7,500مكافأ  سنوية ةدةها ) -

 ( قوالة ضمريكي. 500بدل حءوة لىلىسة ) -

 .31/12/2021البند الثامن الخاص بتلديد تعيين السيد / مراةب حسابات الارةة وتحديد ضتعابه عن السنة المالية المنتهية في    -  رابعا

 

 ماروع الرراة المرترح  

المالية مراةبا  لحسابات الارةة خالل السنة   (KPMGالاريك بمكتب حازم حسن وشرةاه )  حاتال عبد المنعال منتصرتعيين السيد/  تلديد     

جال )مائة ثماشية وتسعون ضلف جنيه مصري( عن العام المالي المنتهي   198،000بمبىغ وةدةه        وتحديد ضتعابه  31/12/2021المنتهية في  

31/12/2021. 

 

 خامسا - )البند التاسع( الخاص بالترخيص بإبرام عروق معاوضة وفرا ححكام الراشون ةةال 159 لسنه 1981 والئحته التنفيذية. 

 

         ماروع الرراة المرترح  

الترفيهية )الممىوةة بنسبة   % لىارةة( )بصفتها "المؤجر"( والارةة 99ابرام عرد إيلاة بين شرةة ضوةاسكوم بيراميدز لىماروعات 

إل  المستأجر مع   Nine Pyramids Loungeالمصرية لألغذية والخدمات )ضبيال مصر( )بصفتها "المستأجر"( لتأجير الخيمة البدوية 

 يل باير في حءوة اللمعية العمومية لىمؤجر المررة لها شظر التعاةد ضو تفويا الغير في ذلك.تفويا ةل من المهندس/ عر

 

والمصاقةة   31/12/2021)البند الحاقي عار( الخاص بالترخيص لملى  ادقاة  بالتبرع خالل السنة المالية المنتهية في  -سادسا 

 .31/12/2020المالية المنتهية في عى  واعتماق التبرعات التي تمخ خالل السنة 

 ماروع الرراة المرترح 

 

 1,000,000والتصااريل لىااارةة بالتبرع في حدوق مبىغ    31/12/2020الساانة المالية المنتهية في لال تتبرع الااارةة بأية مبالغ خالل    

  .31/12/2021جنية مصري خالل السنة المالية المنتهية في 

 


