اســـم الشركـــة

الشركة الدولية للثلج الجاف " " DIFCO2

نموذج بيان أعمال الشركه وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمه
البيانات االساسية :
انتاج وتصنيع وتشغيل الثلج الجاف .
غرض الشــركـة
تاريخ القيد بالبورصة
المدة المحددة للشركة
لسنة  1997القيمة االسمية للسهم
رقم 8
القانون الخاضع له الشركة
اخر راس مال مصدر
اخر رأس مال مرخص به 10000000
7000000
رقم وتاريخ القيد
اخر رأس مال مدفوع
بالسجل التجارى

2013/11/20

1جنيه
7000000
– 17804
2006/02/19

عالقات المستثمرين :
اسم مسئول االتصال
عنوان المركز الرئيسى
ارقام التليفونات

رباب مصطفى مصطفى جوده – رامى انور احمد اسماعيل
 12بطرس غالى برج رمسيس مصر الجديده  -روكسى
22572582
-24523688
رقم الفاكس
ا ا
01008890889

الموقع االلكترونى
البريد االلكترونى

www.difco2.com
info@difco2.com

مراقب الحسابات :
اسم مراقب الحسابات
تاريخ التعيين
رقم القيد بالهيئة

عادل جوزيف عبد المسيح
2012 / 12 / 9
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تاريخ قيده بالهيئة

2007/01/11

 - 1بيان بأعمال الشزكت السابقه علً القيذ لمذة عاميه ( مزفق طيه هذا البيان )
 - 2بيان كيفيت تطبيق الشزكه للمبادي الىارده فً قىاعذ ومعاييز حىكمت الشزكاث بجمهىريت مصز
العزبيه فً شأن ضىابظ الحىكمه ومعاييز االوضباط المؤسسً اليكم الشزح الملخص لذلك -:
وضعت الشركة مجموعة من الضوابط لتطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً لمقواعد واالجراءات التنفيذية لمحوكمة
الصادرة عن الجهات الرقابية وعمى االخص - :
من ناحية الجمعية العامة - :
 )1من حق اى مساىم حضور الجمعية والمناقشة والتصويت اياً كان عدد اسيمو وال يستفيد اى مساىم
من الحضور .
 )2البد من ترتيب مكان وزمان مناسب لحضور الجمعيات وتيسير وتشجيع حضور المساىمين ليذه
الجمعيات .
 )3عرض كافة موضوعات الجمعية مع شرح كل بند من البنود .
 )4اعطاء الفرصة لمتعبير عن الرأى والتصويت بدقة
ومن ناحية مجمس االدارة - :
 )1عضو مجمس االدارة ممثل لكافة المساىمين وليس لمن اعطى لو صوتو وسوف يتم االخذ بنظام
التصويت التراكمى .
 )2المجمس ىو المسئول والتفويضات تكون محددة الموضوع والمدة .
 )3عمى المجمس متابعة اعمال الشركة وعدم التخمى عنيا وعميو ان يوضح اآلليات التى تجعل الشركة
تحترم القوانين والموائح .
 )4لممجمس الحصول عمى رأى استشارى خاص ألمور الشركة وعمى نفقتيا .
 )5يجب ان يكون االفصاح كاف خاصة عن التعامالت فى البورصة .
 )6عضو مجمس االدارة التنفيذى مدتو ال تزيد عن ثالث سنوات .

 )7عدد مرات انعقاد المجمس ال تقل عن مره كل شير .

معايير االنضباط المؤسسى - :
 )1عدم تعامل الشركة مع اياً من االطراف المرتبطة اال بعد الحصول عمى موافقة الجمعية العمومية
مسبقاً وأياً كان نوع التعامل .
 )2االفصاح الكامل والشفافية لممساىمين والمتعاممين مع الشركة وبشكل متكافئ وفى وقت واحد .
 )3قيام كافة أجيزة الشركة بإختصاصيا المنوطو بيا وفقاً لمقانون دون االعتماد عمى اشخاص فى
ىذه االجيزة .
 )4المعاممة العادلة لممساىمين .
 )5احترام حقوق اصحاب المصالح التى يحمييا القانون واتاحة الفرصة ليم فى تعويض مناسب
حال انتياك اى حق ليم .
 )6سيولة االتصال بمجمس االدارة والعاممين بشركة بحرية
ممخص لتقييم تطبيق مبادئ الحوكمة - :
 )1عمى الرقابة الداخمية بالشركة اعداد تقرير ربع سنوى عن تطبيق مبادئ الحوكمة بالشركة عمى
ان يعرض عمى مجمس االدارة مشفوعاً بالتوصية فى شأن قواعد الحوكمة .
 )2تعرض جميع تقارير لجان المراجعة عمى مجمس االدارة مشفوعة بالرأى عمى ان تشمل الى
جانب االمور المالية رؤيتيا بشأن الحوكمة .
 )3يمكن عرض بعض التوصيات السابقة عمى الجمعية العامة لمشركة سنوياً بشأن مقترحات تطوير
نظام الحوكمة بالشركة .
 - 3ال يوجد تعامالت آلعضاء مجمس االدارة واقاربيم من الدرجو االولى فى االوراق الماليو لمشركو .

