بيان صحفي
فى إطار االستعداد للتحول إلى مشغل اتصاالت متكامل

المصرية لالتصاالت تعتمد تعديالت على بعض مواد النظام األساسى
للشركة
التعديالت إنطالقة جديدة للمصرية لالتصاالت لتواكب آليات السوق
الحديثة
القاهرة في  22مارس : 2102
انعقددددت اليمعيدددة العموميدددة ييدددر العاديدددة للمصدددرية لالتصددداالت يدددوم ال مدددي 31
مارس  4132واعتمدت باإلجماع التعديالت المقترحة على بعض مواد النظام األساسدي بمدا
يهدددإ إلددى تحقيددي الم يدد مددن قواعددد الحوكمددة بمدا يشددمل توقيددي دور الددرتي التنفيد ي
وصالحياته كرتي للشركة وممثلها القانوني وعضو في ميل اإلدارة.
وقد جاءت ه ه التعديالت فى إطار استعداد الشركة للتحول إلى مشدغل اتصداالت
متكامل وما يستل مه ذلك من تغييرات في أساليب إدارة وتشغيل الشركة على الصعيد
التنظيمدي واإلداري والفندي والتيدداري بشددكل يسددمد لددإلدارة التنفي يددة بم يددد مددن المرونددة
والسرعة في ات اذ القرارات التنفي ية الهامة في الوقت المناسب.
وقددال المهندددس محمددد النددواوي  ،العضددو المنتدددل والددرتي التنفيدد للشددركة
"شددرفت بتددولي مسددلولية الشددركة المصددرية لالتصدداالت ف دي أواخددر عددام  ،4134ولقددد قمددت
ب داقتراح تحديددد مدددة الددرتي التنفي د لمدددة تيدددد مددرة واحدددة ،وباعتمدداد اليمعيددة له د ا
النص يفتد البال لدراسة تطبيي ه ا المبدأ بالنسبة لإلدارة العليا للشركة".
أوضد النواو أن تعديالت النظام األساسي ما هي إال خطدوة أولدى سديتبعها إجدراء
م يددد مددن التعددديالت علددى لددواتد الشددركة الداخليددة المتعلقددة بعمليددات الشددراء وشددلون
العدداملين والعمليددات التياريددة ،مشدديرى إلددى أن موافقددة مسدداهمى الشددركة باإلجمدداع علددى
التعدديالت المقترحددة تمثددل خطدوة هامددة نحددو تحقيدي هدددإ الشددركة للتحدول إلددى مشددغل
إتصدداالت متكامدددل ،مإكدددى إسدددتعداد الشدددركة مددن الناحيدددة الفنيدددة والتياريددة الت ددداذ هددد ه
ال طوة الواعدة إلى األمام.
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بيان صحفي
وأكدددد الندددواوي أن أعضددداء ميلددد اإلدارة المدددوقرين جمعددديه متسددداوون يقومدددون
بدوره كسلطة عليا للشركة ميتمعين ومإسسدين أطدر الحوكمدة الحديثدة التدي تليدي
بشركة كبر كالشركة المصرية لالتصاالت والتي يمتد تاري ها قرابة  361عام.
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