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ول الموضوع األ

ةوتقرير الحوكم٣١/١٢/٢٠١٩يفيالمنتهيإعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خـالل العام المـال

مصريه بشأن عرضيتشرف مجلس إدارة الشركة بأن يعرض على سيادتكم تقريره المعد وفقا لمتطلبات قواعد قيد وشطب االوراق المالية بالبورصة ال
يستثمارات والمشروعات التلى موقف كافة اإلإشارة وكذلك تقرير الحوكمة والمتضمن اإل٣١/١٢/٢٠١٩يفيالمنتهينشاط الشركة عن العام المال

الموافقة على يوذلك للنظر ف٣١/١٢/٢٠١٩يفيالمنتهيانتهجتها الشركة خالل العام الماليالتةتساهم بها الشركة وكذلك سياسات ومعايير الحوكم
.اعتماده 
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الموضوع الثاني 

٣١/١٢/٢٠١٩إعتماد تقريــر مـراقب حسابــات الشركة بشأن القوائـم المالية للشركة المعدة عن العام المالـي المنتهي فـي 

معدة عن  العاام الماالي مراقب الحسابات بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة ال/يتشرف مجلس إدارة الشركة بعرض تقرير السيد
.وذلك لمناقشته وإعتماد ما جاء به ٣١/١٢/٢٠١٩المنتهي في 
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الموضوع الثالث 

٣١/١٢/٢٠١٩إعتماد الميزانية والقوائـم المالية للشركة والمعدة عن العام المالـي المنتهي فـي 

فانن مجلاس إدارة الشاركة ٣١/١٢/٢٠١٩فيبمناسبة اإلنتهاء من إعداد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي 
ام الماالي ن عان العايتشرف بأن يعرض على السادة المساهمين الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة واإليضاحات المكملة لهما والمعدتي

.وذلك للمناقشة واالعتماد ٣١/١٢/٢٠١٩المنتهي في 
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الموضوع الرابع 

٣١/١٢/٢٠١٩إخالء مسئولية السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في

مجلس إدارة الشركة يحيل إلى الساادة مسااهمي الشاركة النظار فنن ٣١/١٢/٢٠١٩في ضوء عرض تقرير نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي فى 
.٣١/١٢/٢٠١٩في إخالء مسئولية السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كافة أعمال اإلدارة التي تمت خالل العام المالي المنتهي في 
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الموضوع الخامس

النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة 

-:الحاليان المتقدمين هم فقط كامل اعضاء مجلس اإلدارة وتبين ٢٠٢٠/٦/٢٠تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واغلق الباب في يوم •

الصفه  االسم  م

Citadel Capital Partners LTDرئيس مجلس اإلدارة ممثال لشركة احمد محمد حسنين هيكل 1

Citadel Capital Partners LTDعضو مجلس اإلدارة المنتدب ممثال لشركة هشام حسين الخازندار 2

Citadel Capital Partners LTDعضو مجلس اإلدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستى ممثال لشركة  كريم حسن صادق 3

Citadel Capital Partners LTDعضو مجلس اإلدارة المنتدب للقطاع  المالى ممثال لشركة  معتز فاروق محمد عياد  4

Citadel Capital Partners LTD عضو مجلس إدارة ممثل لشركة منى مكرم عبيد  5

مستقلعضو مجلس إدارة ديناهيزر حمدى حسن شريف  6

عضو مجلس إدارة  مجدى كمال ابراهيم الدسوقى 7

مستقل عضو مجلس إدارة فيليب بليير داندس 8

.جديدةوبالتالي فننه معروض على الجمعية العامة اعادة انتخاب وتعيين ذات مجلس اإلدارة الحالي بكامل تشكيله لدورة •
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:الموضوع السادس

وتحديد بدالت الحضور ٢٠١٩إقرار مكافآت وبدالت حضور وإنتقاالت أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 
٣١/١٢/٢٠٢٠واإلنتقاالت والمكافآت للسادة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 

:٢٠١٩العام المالي •

س االدارة وكذلك عن تحملت الشركة التغطية الفعلية لمصاريف سفر وانتقاالت واقامة أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين عند عقد جلسات مجل
.جم2,968,951.94مقابل مهام عضويتهم في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه حيث بلغت تكلفة هذا البند إجمالى مبلغ وقدره  

:٢٠٢٠المالي العام •

o ٢٠٢٠مقترح الموافقة على تحديد بدل حضور لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن كل جلسة من جلساات المجلاس خاالل  السانة المالياة
.دوالر امريكي3000قدره 

oن عان السانة واألمر معروض على السادة المساهمين للنظر في إعتماد مكافآت وبدالت حضور وإنتقاالت أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفياذيي
. ٢٠٢٠وإقرار بدالت الحضور واإلنتقال عن كل جلسة من جلسات المجلس خالل  السنة المالية ٢٠١٩المالية 
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الموضوع السابع 

٣١/١٢/٢٠٢٠فيتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي 

لحساابات راقباا م PWCوائل صقر محمد عامر مكتب منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كاوبر  / يقترح مجلس إدارة الشركة تجديد تعيين السيد 
جاام  350,000مجلااس إدارة الشااركة فااي تحديااد أتعاااب ساايادته بحااد أقصااى مبلااغ تفااوي  و ٣١/١٢/٢٠٢٠الشااركة عاان العااام المااالي المنتهااي فااي 

.عن مراجعة القوائم المالية المستقلة( مصرياوخمسون الف جنيها ثالثمائة )
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الموضوع الثامن

وتفويض مجلس اإلدارة فى ٣١/١٢/٢٠١٩النظر في إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 
وبحد اقصى إجمالي مبلغ ٣١/١٢/٢٠٢٠عن العام المالي المنتهي في ( الف جنيه مصرى ) جم 1000منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 

وقدره اثنين مليون جنيها مصريا ال غير

باالتبر  بمبلاغ ٣١/١٢/٢٠١٩فيفي ضوء سياسة الشركة الداعمة لكافة المجاالت االجتماعية والخيرية فقد قامت الشركة خالل العام المالي المنتهي 
املة فاي وذلك لعدد من الجهات والمؤسسات الع( ثالثمائة وثمانية وعشر الف وثمانمائة وتسعون جنيها مصريا ال غير) جم 318,890إجمالي وقدره  

-:تدعيم اإلقتصاد المصرى وكذلك أيضا التي تعمل في المجال الخيري وبيانها كالتالي 

.األمر معروض على السادة المساهمين للنظر في إعتماد قيمة تلك التبرعات فنن 

و بحاد اقصاى ( ألاف جنيهاا مصاريا الغيار)جام 1000كما يقترح مجلس االدارة الموافقة على تفوي  مجلس االدارة في منح التبرعاات لمباالغ تجااو  
وذلااك إسااتمرارا  لاانهر  الشااركة الااذى إنتهجتااه منااذ تأسيسااها وأيمانااا منهااا بمساائوليتها ٣١/١٢/٢٠١٩اثنااين مليااون جنيااة خااالل العااام المااالي المنتهااي 

. المجتمعية



10

شكرا


