
 

 

 
 شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة ش.م.م.

 1992لسنة  95مؤسسة طبقاً ألحكام القانون رقم 
 أ كورنیش النیل،2005أبراج نایل سیتي، البرج الجنوبي،  المركز الرئیسي:

 ، القاھرة، مصر11221رملة بوالق، 
وثمانون ملیون ومائة تسعة وعشرون ألف وثمانمائة (إثنین ملیار وثمانمائة خمسة  2،885،129،841رأس المال المرخص بھ: 

 واحد واربعون) جنیھ مصري
(خمسمائة سبعھ وسبعون ملیون خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ثمانیة وستون جنیھ   577،025،968.2رأس المال المصدر: 

 مصري وعشرین قرشاً) (مدفوع بالكامل) 
 سھم 5.245.690.620عدد األسھم المصدرة: 

 القاھرة 394061قم: سجل تجاري ر
 

 مجلس اإلدارة  قراراتملخص 
 2022 دیسمبر 4

 بالتمریر 
رئیس مجلس االدارة، تم اتخاذ القرارات -، بناء على دعوة المھندس/ عقیل حامد بشیر2022  دیسمبر  4الموافق    األحدإنھ في یوم  

 التالیة بالتمریر من أعضاء مجلس االدارة التالیة أسمائھم: 
 رئیس مجلس اإلدارة غیر التنفیذي (مستقل)؛  -المھندس/ عقیل حامد بشیر  •
 یس التنفیذي؛ المھندس/ نجیب أنسي نجیب ساویرس، العضو المنتدب والرئ •
 المھندس/ إسكندر شلبي نجیب شلبي، عضو مجلس إدارة تنفیذي؛  •
 المھندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي؛ •
 األستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي (مستقل)؛  •
 األستاذ/ أسامة دانیال نصیف فلتس، عضو مجلس إدارة تنفیذي؛ •
 عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي (مستقل)؛  -األستاذ/ محمد حمدان عشماوي  •
 عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي.  -السیدة/ وفاء شكري زقلمة  •

 . كما تم تعیین األستاذة/ ندى یاسر حافظ أمین سر االجتماع

لم یتم االنتھاء  2022أكتوبر  25احیط المجلس علما بأن التعدیالت على مجلس اإلدارة وفقا لمحضر مجلس اإلدارة السابق في  
من اعتمادھا من الھیئة العامة للرقابة المالیة، وعلیھ سوف یتولى المھندس/ عقیل بشیر رئاسة االجتماع، لحین اعتمادھا من 

  الھیئة واالنتھاء من التأشیر بالتعدیالت في السجل التجاري.
 القرارات:  

األول: اإلدارة    القرار  المالیة من   اعتماد  باإلجماع علىوافق مجلس  الفترة  المجمعة عن  المالیة  القوائم  المراجعة عن  لجنة  تقریر 
 .30/9/2022والمنتھیة في  1/1/2022

تقریر مراقب الحسابات عن القوائم المالیة المجمعة عن الفترة المالیة من   اعتماد  وافق مجلس االدارة باإلجماع على  القرار الثاني:
 .30/9/2022نتھیة في والم 1/1/2022

والمنتھیة   1/1/2022باإلجماع على تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالیة من    مجلس االدارةوافق    القرار الثالث:
 . 30/9/2022في 

 

 



 

 

 

الرابع: المالیة من    اعتماد  وافق مجلس اإلدارة باإلجماع على  القرار  الفترة  المجمعة عن  المالیة  والمنتھیة في   1/1/2022القوائم 
30/9/2022  . 

 
 مدیرة عالقات المستثمرین

 ملك المتیني   

 
 
 
 

 


