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الشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة 

 ش.م.م

رأس المال المرخص به مليار جم و المصدر 

 جم  ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠

 ١٦٩٧٤سجل تجارى بورسعيد 

 
 

 ( ETRSشركة ايجينرانس )  –إدارة عالقات المستثمرين   نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  –االستاذة/ هبة الصيرفي 

 التاريخ :  الشركة :  

 5/2022 /19 البورصه المصريه 

  رقم الفاكس : 

+2(02) 23146051 +2(02) 23146053/4/5 

 العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغالف   الموضوع :  

 1                                   2022لعام   5رقم  اجتماع مجلس إدارة الشركةملخص قرارات 

 

 نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة   –األستاذة هبة الصيرفي  

 تحية طيبة وبعد ،،،. 

 5/2022رقم  مجلس إدارة الشركة ملخص قرارات اجتماع  
 صباحا   10:30الساعة  19/5/2022 الخميس  بتاريخ

 
اجتمع مجلس إدارة الشركة    5/2022/ 19الموافق    الخميس العاشرة والنصف من صباح يوم  إنه فى تمام  الساعة  

مصرية   )ايجيترانس( شركة مساهمة  والتجارة  النقل  لخدمات  االلكترونيةالمصرية  بالوسائل  كل    بالتمرير  وبحضور 
 من:

 

 رئيس مجلس اإلدارة.   –ا./ محمد جمال محرم  -

 العضو المنتدب. –عبير وائل صديق لهيطه م./  -

 ي ممثال عن بنك االستثمار القومي. عضو المجلس غير تنفيذ -ا./ محمد حسن يوسف  -

 عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.   –الوزيري عبد الفتاح ا./ سامر  -

 عضو المجلس غير تنفيذي.   –لهيطه وائل صديق د./ هبه  -

 عضو المجلس غير تنفيذي.  –م./ محمد أشرف عمر  -

 االستثمار القومي. عضو مجلس إدارة ممثال عن بنك  –ا./ عال عبد الوهاب الجرف  -

 عضو المجلس غير تنفيذي.  –م./ طارق امين ملش   -

 عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.  –القبطان/ نيهاد ابو الفضل   -

 عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.   -ا./ محمد سلطان  -

 

 وقامت السيدة/ رانيا فاروق مدير الحوكمة واالستدامة بأمانة سر االجتماع. 

 
 اآلتي:باإلجماع على  وافق المجلس وقد 

 
من   - مستقل  خارجي  كعضو  والحوكمة  المراجعة  لجنة  عضوية  في  كامل  مصطفى  خالد  األستاذ/  تعيين 

والذي باللجنة  خال  الذى  العضوية  مقعد  في  الخبرة  المجلس   كان ذوي  عضو  خضير  ا./محمد  يشغله 

 ليصبح تشكيل اللجنة الحالي كما يلي: السابق
-  

 عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.  –ا./ سامر الوزيري   -
 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.  –ا./ عال الجرف   -

 عضو خارجي من ذوي الخبرة.  –ا./ خالد مصطفى كامل   -
 

   على أن تقوم اللجنة بانتخاب رئيسا لها في أول اجتماع قادم للجنة.

 
 نفس اليوم.   ظهرمن  الحادية عشر والنصف وباالنتهاء من المناقشات انتهى االجتماع حيث كانت الساعة 

 
 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،، 

 ا./ أحمد شريف حلمي 

 
 

 مدير عالقات المستثمرين 


