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 السادة إدارة اإلفصاح

 البورصة المصرية

 تحية طيبة وبعد ،،،

 

و  العاديـةةة لكرةـةةة الق عـةةة لرستكـةةاراي المـةةالية   م م وشل   لمنادكة بنود جدو  ا  ما  ةإنعقد مساء اليوم إجتماع الجمعية العام

 :وافقي الجمعية   ى ماي ي

  الحوةمة وتقرير ٣١/١٢/٢٠١٩ في المنتهي المـالي العام خـال  الكرةة نكاط  ن اإلدارة مج س تقرير إ تماد .1

 ٣١/١٢/٢٠١٩ فـي المنتهي المالـي العام  ن المعدة ل كرةة المالية القوائـم بكأن الكرةة حسابــاي مـرادب تقريــر إ تماد .2

 ٣١/١٢/٢٠١٩ فـي المنتهي المالـي العام  ن والمعدة ل كرةة المالية والقوائـم الميزانية إ تماد .3

 ٣١/١٢/٢٠١٩ في المنتهي المالي العام  ن اإلدارة مج س أ ضاء السادة مسئولية إخالء .4

 جديدة لدورة تكةي ه بةام  الحالي اإلدارة مج س وتعيين نتخابإ  ادةإ .5

 بدالي وتحديد ٢٠١٩ المالية السةةةةنة  ن التنفيشيين غير اإلدارة مج س أ ضةةةةاء وإنتقاالي حضةةةةور وبدالي مةافآي إدرار .6

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ في المنتهي المالي العام  ن اإلدارة مج س أ ضاء ل سادة والمةافآي واإلنتقاالي الحضور

 لحسةةةةاباي مرادبا  PWC ةوبرز  اوس وتر برايس وكةةةةرةا م منصةةةةور مةتب  امر محمد صةةةةقر وائ /  السةةةةيد تعيين .7

 أدصةى بحد سةةيادته أتعاب تحديد في الكةةرةة إدارة مج س تفويض و ٣١/١٢/٢٠٢٠  في المنتهي المالي العام  ن الكةةرةة

 .المستق ة المالية القوائم مراجعة  ن( مصريا جنيها الف وخمسون ثالثمائة)  جم 350,000 مب غ

 اإلدارة مج س وتفويض ٣١/١٢/٢٠١٩ في المنتهي المالي العام  ن الكةةةرةة إدارة مج س من الممنوحة التبر اي إ تماد .8

 وبحد ٣١/١٢/٢٠٢٠ في المنتهي المالي العام  ن(  مصةةةةةةةر  جنيه الف)  جم 1000  ن تزيد لمبالغ التبر اي منح فى

 غير ال مصريا جنيها م يون اثنين وددره مب غ إجمالي ادصى

 
 

 فبرجاء التفض  بالع م واإلحاطة ،،
 

 
 
 

 
  تامر دروي 

                                    الداي المستثمرينمدير 

 ٢٠٢٠ يوليو ٦ تحريًرا في
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he company’s 

Qalaa Holdings Annual General Assembly convened today and approved the following: 

 
1. The Board & Governance reports covering the financial year ended on 31/12/2019 

2. The auditor’s report on the financial statements for the financial year ended on 31/12/2019 

3. The financial statements for the financial year ended on 31/12/2019 

4. Release the chairman and the board members from liability in relation to the year ended on 31/12/2019 

5. Re-election and appointment of the current Board of Directors for a new period 

6. To pay any attendance or transportation allowance to the company’s non-executive board members 

during the financial year ended on 31/12/2019 and the proposed allowances for the year ending 

31/12/2020 

7. The appointment of Mr. Wael Sakr Mohamed Amer of Mansour & Partners-PWC as the company’s 

auditor for the financial year ending on 31/12/2020 and delegated the board to approve his fees provided 

they do not exceed EGP 350,000 for auditing Qalaa’s standalone financial statements 

8. The donations made by the company during the financial year ended on 31/12/2019 and delegated the 

board to make donations that exceed EGP 1000 (one thousand) and up to a total of EGP 2,000,000 (two 

million) during the financial year ending on 31/12/2020 
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