
 

 

 

  ٢٠٢٠اعمال الجمعية العامة العادية جدول 

يديتا للصناعات الغذائيةإلشركة   
 

 

 .٣١/١٢/٢٠١٩المنتهية في النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية  لبند األول:ا

 للبورصة المصرية، كما تم نشره في الصحف الرسمية.  ٣١/١٢/٢٠١٩عن تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في تم االفصاح  التفاصيل:

 موافق □       غير موافق □ امتنع عن التصويت □
 

 .٣١/١٢/٢٠١٩اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في  البند الثاني:

للبورصة المصرية،  ٣١/١٢/٢٠١٩السنة المالية المنتهية في  والمجمعة عنتم اإلفصاح عن تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة  التفاصيل:

 كما تم نشره في الصحف الرسمية.

 موافق □       غير موافق □ امتنع عن التصويت □
 

 .٣١/١٢/٢٠١٩اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في  البند الثالث:

للبورصة المصرية، كما تم نشره في الصحف  ٣١/١٢/٢٠١٩ في السنة المالية المنتهية والمجمعة عنتم اإلفصاح عن القوائم المالية المستقلة  التفاصيل:

 الرسمية. 

موافقغير  □ امتنع عن التصويت □  موافق □       
 

 .٣١/١٢/٢٠١٩النظر في اعتماد حساب توزيع االرباح المقترح والمتضمن توزيع االرباح عن السنة المنتهية في  البند الرابع:

والمتضمن توزيع جزء  ٣١/١٢/٢٠١٩ فيوافق مجلس االدارة باإلجماع على مقترح حساب توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية  :التفاصيل

السادة المساهمين بقيمة وعلى   نيهج ٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠ على العاملين بقيمة ٣١/١٢/٢٠١٩ فيمن أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية 

 اجماليةافاة مجلس اإلدارة بقيمة ، وتحديد مكقرش للسهم الواحد ٢٠ بواقع نقديصورة كوبون  يوزع فيو جنيه مصري ١٤٥٬٠٧٢٬٥٨٠

 .جنيه٢٬٤٠٠٬٠٠٠

 موافق □       غير موافق □ امتنع عن التصويت □
 

 .٣١/١٢/٢٠١٩النظر في إخالء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في البند الخامس:

ألعضاء مجلس إدارة الشركة عن  والتوجه بالشكر ٣١/١٢/٢٠١٩ مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فيإخالء  التفاصيل:

 عليه نعرض على السادة المساهمين إبراء ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في وبناء   مجهوداتهم طوال السنة الماضية

٣١/١٢/٢٠١٩. 

 موافق □       غير موافق □ امتنع عن التصويت □
 

 .٣١/١٢/٢٠٢٠عن السنة المالية المنتهية في النظر في تحديد مكافآت وبدالت اعضاء مجلس ادارة الشركة البند السادس:

لكل عضو عن كل جلسة مجلس إدارة، كما تم اقتراح للجنة المراجعة جنيه مصري  ألف خمسون رهامقد وانتقالالمقترح تطبيق بدل حضور  التفاصيل:

 لكل عضو عن كل جلسة.  مصريالداخلية واللجان األخرى المنبثقة عن مجلس اإلدارة مبلغ خمسون ألف جنيه 

 موافق □       غير موافق □ امتنع عن التصويت □
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

، واعتماد التبرعات التي تمت خالل السنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠٢٠تفويض مجلس االدارة في التبرع خالل السنة المالية المنتهية في  البند السابع:

 .٣١/١٢/٢٠١٩في 

 ١٠ أقصىبحد ، كما تم اقتراح تبرعات مليون جنيه مصري ٢. ٦غ مبل ٣١/١٢/٢٠١٩بلغت قيمة التبرعات خالل السنة المالية المنتهية في  التفاصيل:

 . ٢٠٢٠جنيه مصري للسنة المالية مليون 

 موافق □       غير موافق □ امتنع عن التصويت □
 

 .٣١/١٢/٢٠٢٠وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فيتعيين مراقب حسابات الشركة  البند الثامن:

 حسابات مراقب" كوبرز هاوس ووتر برايس وشركاهم عز الدين ودياب مكتب" أشرف ممدوح احمد ديابيتم عرض تجديد تعيين االستاذ/  التفاصيل:

أشرف ممدوح يه اطلب من السادة المساهمين الموافقة على تعين االستاذ/ وبناء عل، اتعابه وتحديد ٣١/١٢/٢٠٢٠في المنتهية المالية السنة عن الشركة

و تفويض  ٣١/١٢/٢٠٢٠كمراقب حسابات عن العام المالي المنتهي في  وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز" عز الدين وديابمكتب " احمد دياب

 يلي: مالطبقا   بحد اقصي من قيمة اتعابه عن السنة السابقة٪١٤و العضو المنتدب لتحديد اتعابه بزيادة قدرها  اإلدارة سرئيس مجل

مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة وفقا لمعايير المحاسبة و مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة 

 والمراجعة الدولية 

 موافق □       غير موافق □ امتنع عن التصويت □

 


