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 السادة إدارة اإلفصاح

 البورصة المصرية

 تحية طيبة وبعد ،،،

 ستشـارات المـالية ش م م وذلك  لمناقشة بنود جدول األعمالالعاديـة لشركـة القلعـة لإل غير ةإنعقد مساء اليوم إجتماع الجمعية العام

 :و وافقت الجمعية على مايلي

 اءوأعض والمديرين للعاملين مميزة بشروط أسهم تخصيص/   سهمأ بتملك الوعد خالل من وتحفيز ثابةإ نظام تطبيق عتمادإ -١

صيص المزمع توقيعه مع المستفيدين من النظام وذلك فى ضوء خعقد الت عتماد نموذجإوكذلك  بالشركة التنفيذيين اإلدارة مجلس

س مجلكما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تفويض  .المنشورعلي شاشات البورصة المصرية 50نموذج اإلفصاح رقم 

 يةتسفر عنه المناقشات مع البورصة المصرساً لما عقد التخصيص وفقأوثابة والتحفيز نظام اإلفى إجراء أية تعديالت على دارة اإل

 . ن أو الماليين فى هذا الشأنيالشركة القانوني ي، ولهما الحق فى تفويض أياً من مستشاروالهيئة العامة للرقابة المالية 

 :للشركة يساساأل النظام من 46 المادة تعديل- ٢

للشركة وبعد من النظام االساسى  46استعرضت الجمعية العامة غير العادية للشركة المقترح الخاص بتعديل نص المادة 
 ادية ليصبح مساهمون يمثلون ربعالمناقشة  قررت الموافقة على تخفيض النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة الع

للشركة لتصبح على  يمن النظام االساس 46ل نص المادة وتعدي الالم سأال بدال من مساهمون يمثلون نصف رس المأر
  -النحو التالى :

 
 قبل التعديل  46المادة 

من رأس المال على األقل ، فإذا لم  %50ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون 
لى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية لالجتماع إاألول وجبت دعوة الجمعية العامة يتوافر الحد األدنى فى االجتماع 
ذا حدد فيها موعد االجتماع الثانى ويعتبر االجتماع الثانى صحيحا أيا إلى االجتماع األول إاألول ، ويجوز االكتفاء بالدعوة 

 كان عدد األسهم الممثلة فيه.
 وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة الصوات األسهم الممثلة فى االجتماع.

 
  بعد التعديل 46المادة 

من رأس المال على األقل ، فإذا لم  %25ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون 
يتوافر الحد األدنى فى االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية لالجتماع 

لى االجتماع األول اذا حدد فيها موعد االجتماع الثانى ويعتبر االجتماع الثانى صحيحا أيا إعوة جوز االكتفاء بالداألول ، وي
 كان عدد األسهم الممثلة فيه.

 وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة الصوات األسهم الممثلة فى االجتماع.
 

 :للشركة يساساأل النظام من 43 و 21 المادة تعديل- ٣

الجمعية العامة غير العادية فقد قررت  2018لسنة  155رقم باالشارة الى قرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 
فقط من النظام  43تعديل نص المادة  على الموافقة للشركة كما تمت  يمن النظام االساس 21للشركة العدول عن تعديل المادة 

  -: يلتصبح على النحو التال  فى انتخاب اعضاء مجلس االدارة يالتصويت التراكمبما يسمح بتطبيق نظام للشركة  ياالساس
  

 قبل التعديل  43المادة 
نتهاء السنة المالية ، وتنظر الجمعية إشهر من أ ةقل كل سنه خالل ثالثلعامة العادية للشركة مرة على األتنعقد الجمعية ا

 -االتية :على األخص فى المسائل 

 قب الحساباتتقرير مرا      

   تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها 
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  المصادقة على القوائم المالية 

 الموافقة على توزيع األرباح 

  تحديد مكافأة وبدالت مجلس اإلدارة 

  تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه 

 انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء 
 

 عديل بعد الت 43المادة 
نتهاء السنة المالية ، وتنظر الجمعية إشهر من أ ةقل كل سنه خالل ثالثلعامة العادية للشركة مرة على األتنعقد الجمعية ا

 -على األخص فى المسائل االتية :

  تقرير مراقب الحسابات 

   تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها 

  المصادقة على القوائم المالية 

  الموافقة على توزيع األرباح 

  تحديد مكافأة وبدالت مجلس اإلدارة 

 تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه 
 انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء 

 عضتتوية فى يالنستتب بالتمثيل يستتمح بما دارةاإل مجلس عضتتاءأ نتخابإ فى يالتراكم التصتتويت ستتلوبأ الشتتركة استتتخدام مراعاة مع
 . ذلك مكنأ كلما دارةاإل مجلس

 
 

 فبرجاء التفضل بالعلم واإلحاطة ،،

 

 

 

  تامر درويش

عالقات المستثمرينمدير                                     

 ٢٠١٨ ديسمبر ١٠ تحريًرا في

Unofficial English Translation 
 
Qalaa Holdings’ Extraordinary General Meeting was held this evening to discuss its agenda items stated in 
the company’s release (EGM invitation) dated 28 October 2018. The Assembly approved the proposed ESOP 
Program, as well as amendments of articles 43 & 46. The approved amendments allow for cumulative 
voting and proportional representation in the board as required by the recent regulatory modifications 
(article 43), as well as a reduced AGM quorum; whereby shareholders representing a quarter of the 
company’s capital suffice for the legal validity of the Ordinary General Assembly instead of shareholders 
representing half of the capital (article 46). 
-Ends- 
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