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 محضر اجتماع مجلس اإلدارةقرارات ملخص 

 2021 ابريل 27

 

إجتمع مجلس إدارة الشركة عن طريق  ،عضو المنتدبالورئيس مجلس اإلدارة  –نجيب أنسي ساويرس المهندس/   دعوةبناًء على 

وقد شارك في    ظهرال  من بعد1:30الساعة    2021ابريل    27الموافق    الثالثاءيوم    وسائل االتصال الحديثة المسموعة والمرئية

   االجتماع السادة أعضاء مجلس اإلدارة األتية أسمائهم:

 ؛ المنتدب  والعضو اإلدارة مجلس رئيس – ساويرس أنسي نجيب /المهندس •

 ؛ (مستقل) التنفيذي غير اإلدارة مجلس رئيس نائب – بشير حامد عقيل /المهندس •

 ؛غير تنفيذي إدارة مجلس عضو  -حسن مصطفي عبده  /المهندس •

 ؛تنفيذي غير إدارة مجلس عضو - رزق نجيب شلبي إسكندر /المهندس •

 ؛تنفيذي غير إدارة مجلس عضو - الترجمان يوسف سامح /الدكتور •

 ؛ (مستقل) تنفيذي غير إدارة مجلس عضو- سلمان التواب عبد أشرف /األستاذ •

 و ؛تنفيذي غير إدارة مجلس عضو - عشماوي حمدان محمد /األستاذ •

 .تنفيذي إدارة مجلس عضو – فلتس نصيف دانيال أسامة /األستاذ •

 . أمين السر –الرازق األستاذ/ مصطفي ممدوح عبد 

 

 قرر مجلس اإلدارة ما يلي: 

 

من عضوية مجلس إدارة الشركة   الدكتور/ سامح يوسف الترجمانوافق مجلس اإلدارة باإلجماع على قبول استقالة    القرار األول: 

، على أن يعرض القرار  2021مايو    1وتعيين السيدة/ وفاء شكري زقلمة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدالً منه اعتبارا من  

 . على أول جمعية عامة للمساهمين إلقراره

 

ساويرس من منصبه كرئيس مجلس اإلدارة   وافق مجلس اإلدارة باإلجماع على قبول استقالة المهندس/ نجيب أنسي : القرار الثاني

مع احتفاظه بمنصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب لإلدارة والرئيس التنفيذي، وتعيين المهندس/ عقيل حامد بشير رئيساً لمجلس  

 إدارة الشركة غير تنفيذي. 

 



 

 

 .جديدة  التوقيع عن الشركةصالحيات واختصاصات على تحديد : وافق مجلس اإلدارة باإلجماع القرار الثالث

 

 قرر مجلس اإلدارة باإلجماع إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالي:  :الرابعالقرار 

 السيدة/ وفاء شكري زقلمة، رئيسة لجنة المراجعة؛  .1

 األستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضوا؛   .2

 األستاذ/ محمد حمدان عشماوي، عضوا؛ و  .3

 شلبي، عضوا.المهندس/ إسكندر نجيب  .4

 

المهندس/ إسكندر  وهم    أعضاء مجلس اإلدارة المرتبطينوافق وأقر مجلس اإلدارة من حيث المبدأ )مع امتناع    القرار الخامس:

على بيع   (TWAأعضاء في مجلس إدارة شركة    ألنهم  نجيب شلبي واألستاذ/ أسامة دانيال نصيف عن المشاركة في التصويت

)برايفت( اسوشيتس  للشركة في شركة ترانس ورلد  المملوكة  األسهم  من أسهم   %51وتبلغ حوالي    المحدودة (”TWA“)كامل 

التوقيع على  و  التفاوض  الشركة، وتفويض كل من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس واألستاذ/ أسامة دانيال نصيف، منفردين، في 

 . الزمة إلتمام البيعجميع المستندات والعقود واألوراق ال

 

المهندس/ إسكندر نجيب شلبي واألستاذ/ وهم    أعضاء مجلس اإلدارة المرتبطينمع امتناع  وافق مجلس اإلدارة )  :القرار السادس

( على تعيين مستشار مالي مستقل  TWAألنهم أعضاء في مجلس إدارة شركة    أسامة دانيال نصيف عن المشاركة في التصويت

من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وتفويض   43وعرض هذا التقييم على مجلس اإلدارة وفقًا للمادة    TWAللقيام بتقييم شركة  

 الختيار المستشار المالي المستقل وتحديد اتعابه.  المهندس/ عقيل حامد بشير

 

عن المشاركة    ساويرسالمهندس/ نجيب أنسي   مجلس اإلدارة المرتبط  وعضامتناع  وافق أعضاء مجلس اإلدارة )مع    :السابعالقرار  

للشركة( )بصفتها   % 99( على ابرام عقد إيجار بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية )المملوكة بنسبة  في التصويت

 Nine Pyramidsتأجير الخيمة البدوية "( ل)أبيال مصر( )بصفتها "المستأجرلألغذية والخدمات  "المؤجر"( والشركة المصرية

Lounge   إلى المستأجر مع تفويض المهندس/ عقيل بشير في حضور الجمعية العمومية للمؤجر المقرر لها نظر التعاقد أو تفويض

 . الغير في ذلك

 

واألستاذة/ سلمى لبيب عمر واألستاذ/ جمال جميل السيد محمود واألستاذ/    إبراهيم علي إبراهيمفوض مجلس اإلدارة كل من األستاذ/  

حسين عبد الدايم حسين واألستاذ/ حامد إسماعيل محمود منفردين في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة العتماد هذا المحضر لدى  

 والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.  مالية واستالمه وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجاريةالهيئة العامة للرقابة ال

 

 مدير عالقات المستثمرين

 مروان حسين

 

      


