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 7102 / 5 / 17 ، فياإلمارات العربية المتحدةدبي، 

 

  غير تنفيذيعضو مجلس إدارة  -مصطفى عبد الودود / السيد يقرر ترشيح دارة اإلمجلس 

مجلس اإلدارة قام  نأ( ORAS؛ البورصة المصرية:  OCأوراسكوم كونستراكشون ليميتد )ناسداك دبى:  شركة تعلن
صدور دعوة حضور اجتماع  غير تنفيذياً للمجلس، وذلك عقبكعضو مجلس إدارة  السيد مصطفي عبد الودود بترشيح 
الموافقة على  المساهمين من طلبسي  كما . 4 رقم القرار إلى وباإلشارة 2102 مايو 2 في السنوية العمومية الجمعية
، وفي حالة موافقة الجمعية على الجاري  مايو 22 يوم المقبل العمومية الجمعية اجتماع في الودود عبد السيد تعيين

 . 2102يونيو  0الترشيح سوف يتم اعتماد تعيين سيادته اعتبارا من 

 22 من اعتباراً  للشركة تنفيذي غير كعضو مجلس إدارة منصبه من االستقالة اعتزامه عن قفيان عارف السيد أعرب وقد
 .2102 مايو

  أبراج مجموعةفي  المباشر لالستثمار العالمية األنشطة رئيسالتنفيذي و الشريك هو الودود عبد السيدجدير بالذكر أن 
 .في األسواق الناشئة ر أمريكي مليارات دوال 01 إدارة أصول تبلغ قيمتهاعمل في ة ترائدشركة أستثمار وهي 

االستثمار في مجموعة أبراج، وعضو في لجنة تنفيذى عضو مجلس إدارة منصب  يشغل السيد / عبد الودودو
 جنة التنفيذية.للاالعالمي بالمجموعة ، وعضو 

. 
 دولةبثم عمل  االستثمارية المصرفية الخدمات قطاع رئيسك هيرميس المالية المجموعة فيالودود  عبد/  السيدوعمل 

  .بها  التنفيذي الرئيس منصب شغلحيث كان ي المتحدة العربية اإلمارات
 8 أمضىكما . لها المنتدب العضو منصب وشغل كابيتال سيجما شركة تأسيس في عبد الودود/ السيد  شاركقبل ذلك 
 التي تيليكوم أوراسكوم شركة في مؤسساً  عضواً  وكان ،واالستثمارات للتنمية كمدير أوراسكوم مجموعة في سنوات
 .الناشئة سواقألا في تالتصاالا مجال في رائدة شركة أصبحت

 . الخاصة والشركات البورصة في المدرجة الشركات من العديد إدارة مجالس في الودود عبد/  السيد عملكما 

 Global Leader for "ليكون المنتدى االقتصادي العالمي السيد / عبد الودود  رشح 2112وفي عام 
Tomorrow أطلق عليه اسم " 2112"، وفي عامYoung Global Leader."  وهو أيضا عضو في

 .Young Presidentsمنظمة 
 
 من األعمال إدارة فى ماجستير على وحصل األمريكية بالجامعة األعمال إدارة كلية عبد الودود من/ السيد  تخرجو

 .األمريكية المتحدة بالواليات تاون جورج جامعة

 مسئول عالقات المستثمرين

 األستاذ/ هشام الحلبي 
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