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 السادة إدارة اإلفصاح 

 البورصة المصرية 

 تحية طيبة وبعد ،،، 

 

الجمعية العامـة العاديـة لشركـة القلعـة لإلستشـارات المـالية ش م م وناقشت بنود جدول  مساء االيوم  إنعقدت  
 األعمال ووافقت على ما يلي : 

 
 2021/  12/ 31إعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن نـشاط الـشركة الــــــمل العام المــــــالى المنت ى فى     -1

 وتقرير الحوكمه . 
ــى    -2 ــم المالية للشركة المعدة عن العام المالـ ــات الشركة بشمن القواةـ ـــ ــراقـ حسابـ ــر مـ ـــ إعتماد تقريـ

 . 2021 /12 /31المنت ى فـى 
 . 2021/  12/ 31إعتماد الميزانية والقواةـم المالية للشركة والمعدة عن العام المالـى المنت ى فـى   -3
 .  31/12/2021عن العام المالى المنت ي فى  إالمء مسةولية السادة أعضاء مجلس اإلدارة -4
ت للسادة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالى المنت ي فى آوالمكاف  ت تحديد بدالت الحـضور واإلنتقاال -5

31/12/2022. 

مراقبا  واةل صـقر محمد عامر مكتـ برايس وترااوس كوبرز عزالدين ودياـ شـركاام    /تعيين السـيد  -6
تحديد  تفويض مجلس إدارة الـشركة فى و   31/12/2022  المنت ى فى لعام المالىعن الحـسابات الـشركة  

مراجعة عن  (  ن الف جني ا مصـريا  المسـووثمثماةة  )    جم  350,000مبلغ  حد اقصـى  اتعاـ سـيادته ب
 . المستقلةة المالي لقواةما

وتفويض    31/12/2021المنت ي فى  العام المالى    عن التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة    إعتماد  -7

المنت ي    جم ) الف جنيه مصرى ( عن العام المالى  1000مجلس اإلدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن  

 جني ا مصريا ال غير.   يونمل  إجمالى مبلغ وقدره اثنينوبحد اقصى   31/12/2021فى 
 

 

                ،، واإلحاطة  بالعلم   التفضل فبرجاء

 

 عمرو محمد القاضى 

وإداره المالاطر   عمقات المستثمرين   رةيس   

 2022 يونيو  26فى تحريًرا 

 



 
 
 
 
 
 
 

QALAAHOLDINGS.COM 

 

 

2 

 

 

 

  

 

Unofficial English Translation 

Qalaa Holding AGM convened this afternoon and approved the following: 
1- The board and governance reports covering the year ending 31/12/2021. 
2- The auditor’s report on the financial statements for the financial year ending 

31/12/2021. 
3- The financial statements for the financial year ending 31/12/2021. 
4- Release the chairman and board members of liability in relation to the year ending 

31/12/2021. 
5- Setting the attendance and transportation allowances and bonuses for board 

members for the financial year ending 31/12/2022. 
6- The appointment of Mr. Wael Sakr M. Amer of PWC & partners as Qalaa’s 

auditor for the financial year ending 31/12/2022 and delegated the board to 
approve his fee provided it doesn’t exceed EGP 350,000 for auditing Qalaa 
Holdings standalone financial statements. 

7- The donations made in 2021 and delegated the board to make donations 
exceeding EGP 1,000 in the year 2022 provided they do not exceed a total of 
EGP 2,000,000. 

End 

26 June 2022 

 


