دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية لالتصاالت (ش.م.م)
والمقرر إنعقادها يوم الثالثاء الموافق 2017/3/28

إخطار أول

يتشرررم مجلررا إدارة الشررركة المصرررية لالتصرراالت (ش .م .م) برروعوة الدررادة مدرراهمك الشركرررررة لحضررور إجتمررراع الجمعيررررررة
العامة العاديرة للشرركة (إجتمراع أول) المقررر إنعقرادت فرك تمرام الدراعة الثامنرة صراا يروم الثالثراء الموافرق  28مرار  2017فر
بفنوق هيلتون بيراميوز جولف ( دريم النو )  6أكتروبر – قاعرة االوريرون و فر حالرة عروم إكتمرال النصراق القرانونك الرالزم لصرحة
اإلجتماع األول تنعقو الجمعية العامة العادية إلجتماع ثان يعقو فك تمام الدراعة الثامنرة صراا يروم األربعراء الموافرق  29مرار
 2017فك نفا المكان ويكو ن اإلجتماع الثانك صحيحا أيًا كان عود األسهم الممثلة فك اإلجتماع .
و ذلك للتواول ف جوول األعمال التال -:
 -1النظر فك إعتماد تقرير مجلا اإلدارة عن نشاط الشركة خالل الدنة المالية المنتهية فك .2016/12/31
 -2النظررر ف ر إعتمرراد تقريررر الدرريو  /مراقررل الحدررابات عل ر القرروا م الماليررة للشركرررررة عررن الدررنة الماليررة المنتهيررة فررك
.2016/12/31
 -3النظر ف إعتماد القوا م المالية للشركة عن الدنة المالية المنتهية ف .2016/12/31
 -4النظر فك إعتماد تعيين مراقرل حدرابات الشرركة عرن الدرنة الماليرة المنتهيرة فرك  2017 /12/31وتحويرو أتعابرا الدرنوية
عن هذا العام.
 -5النظر ف الموافقة عل إبراء ذمة الدادة أعضاء مجلا اإلدارة عن أعمالهم بالشركة خالل الدرنة الماليرة المنتهيرة فرك
. 2016/12/31
 -6النظر فك اعتماد تغييرات تشكيل مجلا إدارة الشركة المصرية لالتصاالت.
 -7النظرررر فررر الموافقرررة علررر التررررخيب لمجلرررا اإلدارة بتقرررويم تارعرررات خرررالل العرررام المرررالك  2017فرررك إ رررار المدررر ولية
المجتمعية للشركة تجات المجتمع.
 -8النظر فك تحويو بوالت الحضور واإلنتقال ألعضاء مجلا اإلدارة عن الدنة المالية المنتهية فك . 2017/12/31
 -9النظر ف إعتماد عقود المعاوضة التك أبرمت مع األ رام ذوى العالقة والترك تشرمل وال تقتصرر علر مدراهمك الشرركة
أو أعضاء مجلا اإلدارة – إن وجو – والترخيب لمجلا اإلدارة بإبرام عقرود معاوضرة مرع تلرك األ ررام خرالل العرام الحرال
.2017
 -10النظر ف الموافقة عل حداق توزيع األربا المقتر عن الدنة المالية المنتهية فك .2016/12/31

ونوجا عناية الدادة المداهمين إل ما يل :
 لن يكون اإلجتماع صحيحا إال إذا حضرت مداهمون يمثلون نصف رأ


لكل مداهم الحق ف

حضور الجمعية العامة العادية للمداهمين بطريق األصالة أو إنابة مداهم آخر عنا من غير

أعضاء مجلا اإلدارة ،ويشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة ف
ألى مداهم أن يمثل عن
األسمية لرأ


ريق الوكالة ف



وأن يكون الوكيل مداهما .و اليجوز

إجتماع الجمعية عودا من األصوات يجاوز ( )%10من مجموع األسهم
اإلجتماع.

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليا أن يقوم أصل كشف معتمو صادرا قال

انعقاد الجمعية العامة العادية بثالثة أيام عل
التعامل عل

توكيل كتاب

مال الشركة وبما ال يجاوز ( )%20من األسهم الممثلة ف

كل مداهم يرغل ف

مال الشركة عل

األقل.

األقل من أحو أمناء الحفظ بالألسهم الت

يمتلكها متضمنا تجميو

األسهم الموضحة بكشف الحداق لحين انفضاض الجمعية.

يلزم تقويم لل الترشيح لعضوية مجلا اإلدارة من األعضاء المدتقلين الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة ف
المادة ( )21من النظام األساس
الشركة ف

الكيلو 28

للشركة ف

موعو أقصات الداعة الواحوة ظهرا يوم الثالثاء الموافق  2017/3/21بمقر

ريق مصر اسكنورية الصحراوى القرية الذكية ،مان

وعالقات المدتثمرين الوور الثان  ،ولن يتم قاول أية لاات بعو هذا الموعو ،عل

 B7مكتل ر يا قطاع االعالم
أن يتضمن لل الترشيح اسم

المرشح وعود األسهم الت
الدابقة خاصة ف
-1

يمتلكها ف

الشركة ووظيفتا الحالية وخاراتا واألعمال الت

الشركات األخرى وما إذا كان يشغل وظيفة بالشركة ،عل

توالها خالل الدنوات

أن يرفق بطلل الترشيح-:

الديرة الذاتية والمدتنوات الم يوة للمرشح لعضوية مجلا اإلدارة عن األعضاء المدتقلين الذين يتوافر
فيهم الشروط الواردة ف

للشركة.

المادة ( )21من النظام األساس

 -2صورة إثاات الشخصية و/أو صورة جواز الدفر بالنداة للمرشحين من غير المصريين.
تثات ملكية المرشح لنداة  %1أو أكثر من أسهم الشركة ،أو أصل المدتنوات الت

 -3أصل المدتنوات الت

تثات ترشيحة من قال المداهمين غير الوولة المالكين لنداة  %1أو أكثر من أسهم الشركة عل
توقيعات ه الء المداهمين عل


يجل عل

أن تكون

مدتنوات الترشيح مصوق عليها من الانوك.

المرشح لعضوية مجلا اإلدارة أن يكون مدتوفيا للشروط الواردة بالمادة ( )89من القانون رقم 159

لدنة  1981وكذا الشروط الواردة بالمواد ( 177إل

 )180من ذات القانون والخاصة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام

وقطاع األعمال العام وأعضاء مجلا الشعل أو الشورى أو المجالا الشعاية.


اإلستفدارات واألسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة عل
مقر الشركة ف

الكيلو 28

المدتثمرين الوور الثان
عل

الجمعية العامة العادية يتعين تدليمها مكتوبة ف

ريق مصر اسكنورية الصحراوى القرية الذكية مان

 B7مكتل قطاع االعالم وعالقات

سواء بالاريو المدجل أو باليو مقابل إيصال بذلك قال تاريخ إنعقاد الجمعية بثالثة أيام

األقل.



سوم تقتصر المناقشة ف



يقتصر حضور اإلجتماع عل
الحضور ف

الجمعية العامة العادية عل

ما ورد بجوول األعمال.

المداهم دون مرافقين ،ويلزم الحضور قال اإلجتماع بوقت كام حت

يمكن تدجيل

الكشوم.
واهلل ول

التوفيق،،،

ر يا مجلا اإلدارة
"دكتور /ماجو عثمان"

