
 بطاقة تصويت 

 المساهم الحاضر  

 في اجتماع الجمعية العامة العادية 

 لشركة أوراسكوم لالستثمار القابضة ش.م.م

 2022 مايو 8الموافق  االحدالمنعقدة يوم 

 عن طريق الفيديو كونفرانس  

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

https://www.zoom.us/j/86883293456 

 أوالً: بيانات المساهم: 

 

 اسم المساهم  م

 عدد األسهم

  

  

 الحضور 

 التوقيع 
 باإلنابة باألصالة 

      

 

 ثانياً: التصويت: 

 

قرار  

 رقم 
 نص القرار 

 التصويت 

 مالحظات   
 موافق

غير  

 موافق

اعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية   1

 ؛31/12/2021المنتهية في 

   

المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط    2

 ؛ 31/12/2021الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 

   

اعتماد القوائم المالية وحسااات توعيا االرباو والخسااائر للشااركة  3

 ؛31/12/2021عن السنة المالية المنتهية في 

   

    ؛31/12/2021اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية  4

السانة المالية  عنالنظر في التصاديق على قرارات مجلس اإلدارة   5

 ؛31/12/2021المنتهية في 

   

أعضاااء مجلس  السااادة و مجلس االدارة  رئيس  الساايد/إبراء ذمة  6

فاي  الاماناتاهايااة  الامااالايااة  الساااانااة  خاالل  أعامااالاهام  عان  اإلدارة 

 ؛31/12/2021

   

          ؛دارة اإلإقرار التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس  7

ادارة مجلس أعضاااااء  سااااادة  التحاديد مكافتت وبدالت  النظر في   8

 ؛2022 الماليةعن السنة  الشركة

   

الاذ  طرأ على مراقاب الحساااااباات في تغيير  الاعتمااد  في  النظر   9

الساانة المالية تعيين مراقب حسااابات الشااركة عن  و 2021نهاية  

  ؛وتحديد أتعابه 31/12/2022المنتهية في 

   

الترخيص باببرام عقود معااو ااااة وفقاا لحكاام القاانو  النظر في  10

 ؛والئحته التنفيذية 1981لسنه  159رقم 

   

النظر في تفويض مجلس اإلدارة في إبرام عقود القروض وعقود  11

والمتعاقدين  للمقر اين   والكفاالت الرهن وكذا إصادار الضامانات

   

https://www.zoom.us/j/86883293456


قرار  

 رقم 
 نص القرار 

 التصويت 

 مالحظات   
 موافق

غير  

 موافق

التي تمتلك فيها الشااركة    والشااقيقة  الشااركات التابعةما الشااركة و

وكاذلاك تفويض مجلس اإلدارة في إبرام عقود حصاااااة حااكماة  

 و ؛والشقيقة المعاو ة ما الشركات التابعة 

اعتمااد التبرعاات التي تماال خالل السااااناة الماالياة المنتهياة في  12

الترخيص لمجلس اإلدارة بالتبرع خالل الساااانة و 31/12/2021

 .31/12/2022المالية المنتهية في 

 

   

 

اوراسكوم لالستثمار القابضة )ش.م.م( تجاه مساهميها، والتزاما منا باإلجراءات االحتراعية التي اتخذتها الدولة    شركةانطالقا من دور  

 فيروس )كورونا المستجد(. ةلمواجه

 

شاشات البورصة المصرية والمنشور في   علىإفصاح  من  لالستثمار القابضة ش.م.م    اوراسكومفي ضوء ما سبق وقامت به شركة  

مراقب ملخص تقرير مجلس اإلدارة والميزانية والقوائم المالية وتقرير  جدول أعمال الجمعية العامة العادية وب  البورصةو  المال صحيفتي  

للبنود التالية المزمع مناقشتها واقرارها    بعرض مقترح  ةشركالتتشرف  ،  الشركة الخاص بالشركة  ةحسابات الشركة وتقرير حوكم

 بالجمعية العامة العادية، شريطه اقراراها والتصويت عليها من قبل السادة المساهمين وفقا ألحكام القانون والنظام األساسي للشركة:

 

 مشروع القرار األول: 

 . 31/12/2021اعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 

 :  الثانيمشروع القرار 

 .2021/ 12/ 31التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 

 :  الثالثمشروع القرار 

،  2021/ 12/ 31اعتماد القوائم المالية وحسات توعيا الرباو والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في  

 . وترحيل كافة الرباو

 :  الرابعمشروع القرار 

 .2021/ 12/ 31اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 

 : الخامسمشروع القرار 

 . 2021/ 12/ 31المنتهية في التصديق على قرارات مجلس اإلدارة عن السنة المالية  

 :  السادس مشروع القرار 

إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس اإلدارة والسادة أعضاء مجلس اإلدارة عن اعمالهم خالل السنة المالية  الموافقة على  

 . 2021/ 12/ 31المنتهية في 

 :  السابعمشروع القرار 

 التشكيل على النحو التالي:  ليكو ، حتى تاريخ الجمعيةتمال على مجلس إدارة الشركة إقرار التغييرات التي 

 (؛رئيس مجلس اإلدارة غير التنفيذ  )مستقل   -المهندس/ عقيل حامد بشير .1

 ؛ المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، العضو المنتدت والرئيس التنفيذ  .2

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذ ؛  المهندس/ حسن مصطفى عبده، .3

 ؛ إدارة تنفيذ عضو مجلس  المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي، .4

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذ  من ذو  الخبرة )مستقل(؛  الستاذ/ أشرف عبد التوات سلما ، .5



 ؛الستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس، عضو مجلس إدارة تنفيذ  .6

 و  مجلس إدارة غير تنفيذ  من ذو  الخبرة )مستقل(؛الستاذ/ محمد حمدا  عشماو ، عضو  .7

 .السيدة/ وفاء شكر  عقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذ  .8

 
 :  الثامنمشروع القرار 

وكل من لجنة االستثمار ولجنة  مكافتت وبدالت الحضور واالنتقال للسادة أعضاء مجلس اإلدارة    استمرارالموافقة على  

 : المراجعة، وفقا للمقترو 

 : اإلدارة مجلس رئيس مكافأة -1

 . سنويا  دوالر امريكي  35،000  بمبلغ اإلدارة  مجلسمكافأة سنوية لرئيس  -

 ( دوالر أمريكي. 1,000بدل حضور للجلسة ) -

 : المنتدت مجلس اإلدارة  عضوأجر  -2

بالشركة دو  تعديل منذ عام   المنتدت   لعضونجيب ساويرس ا  /للعضو المنتدت، المهندساستمرار الجر السنو    -

2013. 

 أعضاء مجلس اإلدارة:  مكافأة -3

 ( دوالر أمريكي. 17,500مكافأة سنوية قدرها )  -

 ( دوالر أمريكي. 1,000بدل حضور للجلسة ) -

 اإلدارة عن اجتماعات لجنة المراجعة: أعضاء مجلس  -4

 ( دوالر أمريكي. 7,500مكافأة سنوية قدرها )  -

 ( دوالر أمريكي. 500بدل حضور للجلسة ) -

 أعضاء مجلس اإلدارة عن اجتماعات لجنة االستثمار:  -5

 ( دوالر أمريكي. 7,500مكافأة سنوية قدرها )  -

 ( دوالر أمريكي. 500بدل حضور للجلسة ) -

 :  التاسعمشروع القرار 

  2021عن السنة المالية   (KPMGحاعم حسن وشركاه )   بمكتب   الشريك  حاتم عبد المنعم منتصرالستاذ/    اعتماد تغيير

مراقبا  لحسابات الشركة  (KPMGالشريك بمكتب حاعم حسن وشركاه )  منتصر  محمد حسن يوسفتعيين السيد/  و

 جم.  [198,000]ه وتحديد أتعابه بمبلغ وقدر 2202/ 12/ 31خالل السنة المالية المنتهية في 

           العاشر:مشروع القرار 

لتقديم  "  مقدم الخدماتبصفتها " ،  بورومجموعة أورا ديفل إحدى شركات  ما    استشارية  خدمات وتعاو  فني  ابرام عقد  

الستاذ/ مروا  حسين، رئيس القطاع  تفويض و أفريقيا،الشركة في سوف تقوم بها المشاريا التي  فيخدمات للشركة 

 . والتوقيا عليه التعاقد التفاوض و في ،المالي في الشركة

          الحادي عشر:مشروع القرار 



 والمتعاقدين   للمقر ينوالكفاالت  في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات    تفويض مجلس اإلدارة

النظر في تفويض مجلس اإلدارة  ، وكذلك  التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمةوالشقيقة    والشركات التابعة  الشركة  ما

 . والشقيقة  في إبرام عقود المعاو ة ما الشركات التابعة

          الثاني عشر:مشروع القرار 

جنيه مصر (  100،000بمبلغ ) 2021/ 12/ 31اعتماد التبرعات التي تمال خالل السنة المالية المنتهية في 

 .2022/ 31/12والترخيص لمجلس اإلدارة بالتبرع خالل السنة المالية المنتهية في 


