
 
 

 
  24/02/2022تحريراً في 

 

 

 قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة اإلفصاح  إلى:
 البورصة المصرية                 

 
 الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. 

  24/02/2022المنعقد يوم الخميس الموافق 

 تحية طيبة وبعد ،،، 

 ً علما بتاريخ    نحيطكم  القابضة ش.م.م.  المالية  إدارة شركة كونتكت  الساعة    2022/ 02/ 24بإنعقاد مجلس  تمام  الثانية  فى 
ى الدعوة الموجهة من  القاهرة، بناء عل  - وسط البلد    -التحرير    –شارع شمبليون    7في   الكائن  بمقر الشركة   والنصف ظهراً 

 رئيس مجلس اإلدارة وفيما يلى ملخص لقرارات المجلس: السيد 

وأقر المجلس الشكل الجديد المعتمد ،  12/2021/ 31للشركة عن السنة المالية المنتهية في    القوائم الماليةالمجلس    وافق .1
 وعن العام السابق للمقارنة.   2021/ 12/ 31عن السنة المالية المنتهية في من مراقب الحسابات لعرض القوائم المالية 

عتمد إوتقرير مجلس اإلدارة  وتقرير الحوكمة، ووالحوكمة    تقرير اللجنة المركزية للمراجعة والمخاطرالموافقة على   .2
وتقرر العرض على الجمعية العامة العادية    والتقارير المعروضةالسادة أعضاء مجلس اإلدارة القوائم المالية للشركة  

 .اهمينللمس

لمكافحة    يالتقرير السنووإعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن أعمال مسئول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   .3
 2021/ 31/12غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن السنة المالية المنتهية في 

 سياسة إدارة المراجعة الداخلية  إعتماد .4

 : يلمناقشة جدول األعمال التال 2022مارس  30الموافق  األربعاءدعوة الجمعية العامة العادية لإلنعقاد يوم  .5
عل - فى   ىالمصادقة  المنتهية  المالية  السنة  عن  المالية  القوائم  على  الحسابات  مراقب  وتقرير  المالية  القوائم 

31/12/2021 
 2021/ 12/ 31الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة وتقرير  -
 2021/ 12/ 31إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المـالية المنتهية فى  -
 2022/ 12/ 31تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى  -
 النظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين -

 . 28/2/2022األثنين الموافق دعوة الجمعية في الصحف يوم علماً بأنه سيتم نشر 
 

ونود التأكيد على أن الملخص الذي تم موافاة البورصة به يتضمن كافة األحداث الجوهرية التي يجب اإلفصاح عنها وفقاً  
 ألحكام قانون سوق المال والئحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. 

 وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام والتقدير ...

 
 المالية القابضة ش.م.مشركة كونتكت 

 عالقات المستثمرين مدير عام                  

 ســـــــارة حســـــــــــــني                                                                                              



 
 

 


