
 
 
 

 
 

 ولأخطار إ                                                   
 ةدعو

  المالية ش.م.م  ستشاراتالقلعة لالالعادية لشركة  موميةجتماع الجمعية العالحضور 
 6/7201/ 14 الموا فق األربعاءوالمقرر انعقادها يوم 

  -بيانات الشركة :
 م  . م . ش  ستشارات المالية القلعة لالشركة  -سم الشركة :ا

  9/4/2014والمجدد بتاريخ  13/4/2004بتاريخ والمقيد ستثمار الموحد اال 11121رقم  -: ي سجل تجار 
  يجنية مصر 10,000,000,000  -مال مرخص به : سأر 

سهم  ، منها عدد   1,820,000,000موزعاً على  يصرمنيه ج 9,100,000,000  -:    مال مصدر  سأر

 .سهم ممتاز 401,738,649عدد  و ىدسهم عا 1,418,261,351

 

شركة القلعة لالستشارات ل والعضو المنتدب دار اإليتشرف الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل بصفته رئيس مجلس 

التنفيذيةةة بةةداو  السةةاد  مسةةاهم  الشةةركة  تةةهوالئح 1981لسةةنة  159الماليةةة م.م.م  ضاضةةعة محكةةام القةةانون ر ةةم 

بعةد هرةر يةوم  مةن   الثانيةة  وميةة العاديةة للشةركة والمقةرر انعقادهةا اة  تمةام السةااةلحضور اجتماع الجمعية العم

 .القاهرة –كورنيش النيل  1191الكائن فى  –كونراد القاهرة فندق  -  نيلالبقااة   2017/ 6/ 14الموااق   امربعاء

 : ـيعمال التالوذلك لمناقشة بنود جدول األ  

  .2016/  12/ 31ن نشاط الشركة خـالل العام المـالى المنتهى فى تقرير مجلس اإلدارة ع إعتماد   -1
 .2016/  12/ 31ى عن العام المالـى المنتهى فـالمعدة ة و ركالميزانية والقوائـم المالية للش إعتماد   -2

المنتهـى عن العـام المالــى المعدة ة ركبشأن القوائـم المالية للشتقريــر مـراقب حسابــات الشركة المعد  إعتماد   -3
 . 2016/  12/ 31ى فـ

 .  31/12/2016إخالء مسئولية السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالى المنتهي فى  -4

عتماد التشكيل الجديد للمجلسدارة اإلمجلس تشكيل لعضو مستقل ضم النظر فى  -5  .وا 

م المــالى المنتهــي فــى نتقــاالت والمكافــأت للســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــاإل تحديــد بــدالت الحضــور وا -6
31/12/2017 . 

 . 31/12/2017تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي فى  -7



 
 
 

 
 

 31/12/2016المنتهـي فـى العـام المـالى  عـنالتبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشـركة  إعتماد النظر فى  -8
جــم ا الــي جنيــه معــرل ا عــن العــام  1000وتفــويم مجلــس اإلدارة فــى مــنا التبرعــات لمبــال  تزيــد عــن 

 جنيها معريا ال غير. يون مل اثنينإجمالى مبل  وقدره وبحد اقعى   31/12/2017المنتهي فى  المالى

  -يلى : ونوجه عناية السادة المساهمين لماهذا 

مـــن  221,219,220يمكـــن لاممـــاهمين األىـــكش عاـــى الكشـــوم التاتـــياية والممـــتنداو المشـــار  لي ـــا فـــى المـــواد  (1
فورميزونز  -كورنيش النيل 1089الكائن فى وذلك بمقر الشركة  1981لمنة  159الكئحة التنايذية لاقانون رقم 

 .   وذلك خكل ماعاو العمل الرممية القاهرة – جاردن ميتى -نايل بكزا 

مـاهم اخـر عنـ  لكل ممـاهم الحـف فـى ح ـور  جتمـاش الجمعيـة العامـة العاديـة لاشـركة بىر ـف األتـالة او  نابـة م (2
من غير أع اء مجاس اإلدارة ويشترط لتحة اإلنابة ان تكون ثابت  بموجب توكيل كتابى وال يجـوز ال  ممـاهم 

مــن  جمــالى أمــ م رامــمال الشــركة وبمــا ال يجــاوز  %10ان يمثــل عــن ىر ــف اإلنابــة عــدد مــن األتــواو يجــاوز 
 من األم م الحا رة والممثاة باإلجتماش . 20%

ماهمين الذين يرغبـون فـى ح ـور  جتمـاش الجمعيـة العامـة العاديـة لاشـركة ان يودعـوا بمقـر الشـركة يجب عاى الم (3
 كشف حماب تادر من  حد  شركاو  دارة المجكو مرفقا ب  ش ادة تايد تجميد األم م .

عاد  نعقاد اية امئاة تتعاف بالمو وعاو المعرو ة عاى الجمعية يتعين تقديم ا مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل مي (4
 الجمعية بثكث  أيام عاى األقل  .

ظ ر اليوم بعد من الثانية وفى حالة عدم اكتمال النتاب القانونى لكنعقاد ميتم عقد  جتماش ثان فى تمام الماعة  (5
التالى لموعد  نعقاد اإلجتماش األول فى ذاو مكان األجتماش االول ويعتبر االجتماش الثانى تحيحا ايا كـان عـدد 

  م الحا رة .االم

 .فبرجاء التا ل باإلحاىة والح ور في الموعد والمكان المحددين لكجتماش

 والعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة                                                                    

 محمد حسنين هيكلحمد أ                                                                      

 

 
 


