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انعــادة  /انبىزصت انًصسٌت
عُاٌت  /يدٌس عاو ادازة اإلفصاح

تحسٌساً فً >:897/:/

تحٍه طٍبه وبعد,,,,
يشفققققق غيققققّ ياعققققش الخًققققبة يجهققققس اإلداسة انًُعقققققذ بخ بسيقققق ( 4303/4/6انغيققققش انًٕ ققققق)
ٔسٕف َٕافيكى بّ بعذ اعخًبدِ يٍ ْيئت االسخثًبس.
وتفضهىا بمبىل فائك االحتساو
زئٍط يجهط اإلدازة
طازق عبد انحًٍد انجُدي

اإلداسة  :انضقبصيق – يبُي يجًع انًششٔعبث اإلسخثًبسيت أيبو يذيشيت انضساعت
انًصبَع  :انكيهٕ  2,433غشيق بهبيس – انعبشش يٍ سيعبٌ
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يحضس إجتًاع يجهط اإلدازة
نشسكت انشسلٍت انىطٍُت نأليٍ انغرائً
زلى ( )9بتازٌخ >:897/:/
جدول األعًال:
أوالً :عشض نجُت انًشالعت.
ثاٍَاً :عشض انًٕقف انًبني عٍ انفخشة انًبنيت انًُخٓيت في .4306/04/00
ثانثاً :عشض حاذيث ًَٕرج اإلفصبح انسُٕي غبقب ً نهًبدة ( )60يٍ اإللشاءاث انخُفيزيت.
زابعاً :حشكيم نجُت االسخثًبس.
خايعاً :عشض يزكشة انخٕسع في حشبيت انًٕاشي.
ظادظا ً :عشض آخش يٕقف نًاطت انبُضيٍ.
ظابعاً :عشض يزكشة حاذيث يصُع عهف انذٔالٍ.
ثايُا ً :عشض يب يسخجذ يٍ أعًبل.

انًحضــــــــس
إَقققّ فقققي يقققٕو األ ُقققيٍ انًٕافقققق ٔ 4303/4/6فقققم حًقققبو انسقققبعت انابديقققت عشقققش سٓقققشاً إلخًقققع يجهقققس اإلداسة
بًقققققش انشققققشكت ببنضقققققبصيق ( يبُققققم يجًققققع انًشققققشٔعبث االسققققخثًبسيت يابفظققققت انشققققشقيت – أيققققبو يذيشيققققت
انضساعقققت) بشةبسقققت انسقققيذ األسقققخبر  /غقققبس عبقققذ اناًيقققذ ياًقققذ انجُقققذي (سةقققيس انًجهقققس) ٔباعقققٕس كققق ً
يٍ انسبدة - :
-0
-4
-0
-2
-0
-6
-3
-2

انسيذ األسخبر  /غبس عبذاناًيذ ياًذ انجُذي
انسيذ األسخبر انذكخٕس /ياًذ حبصو عبذانهطيف
انسيذ األسخبر ْ /شبو شٕقي عهم ياًذ
انسيذ األسخبر  /ياًذ عبذ انعظيى أحًذ
انسيذ األسخبر  /حسٍ انسيذ ياًذ عهي
انسيذ األسخبر  /أسبيت اناسيُي حًذ س يت
انسيذ األسخبر  /ياًذ عهم انشفبعي
انسيذة األسخبرة ْ /ذيش أحًذ فؤاد سهيًبٌ أببست

اإلداسة  :انضقبصيق – يبُي يجًع انًششٔعبث اإلسخثًبسيت أيبو يذيشيت انضساعت
انًصبَع  :انكيهٕ  2,433غشيق بهبيس – انعبشش يٍ سيعبٌ

سةيس انًجهس
ععٕ
ععٕ
ععٕ
ععٕ
ععٕ
ععٕ
ععٕة

عٍ َفسّ
عٍ َفسّ
عٍ َفسّ
عٍ صُذٔ خذيبث يابفظت انششقيت
عٍ بُك َبصش االلخًبعي
عٍ بُك َبصش االلخًبعي
عٍ َفسٓب
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ولد إعترز عٍ اإلجتًاع
-0

انسيذ األسخبر  /ياًذ إنٓبيي حسيٍ

ععٕ

وحضس االجتًاع كالً يٍ :
 -0انسيذ انًابسب  /عشاقي عطيت يخٕنم
 -4انسيذ انًابسب  /عبدل انبُب
 -0انسيذ األسخبر  /أحًذ حبفظ دساص
 -2انسيذ انًابسب  /يبْش ياًذ فًٓم قًٕسة

عٍ َفسّ

انًذيش انعبو
انًذيش انًبني
يابيم انششكت
أييٍ سش انجهست

ٔنًب كبٌ اإللخًبة قبََٕيب ً باعٕس يعظى األععبء بذء في لذٔل األعًبل عهم انُإ انخبني:
أوالً - :عسض نجُت انًساجعت:
عشض انسيذ األسخبر  /سةيس نجُت انًشلعت ياعش الخًبة نجُت انًشالعت انخي قبيج بًشالعت انقٕاةى انًبنيت
عٍ انفخشة انًبنيت انًُخٓيت في . 4306/04/00
انمساز:
بعذ انًُبقشت ٔحببدل ٔلٓبث انُظش ٔافق انًجهس عهي اعخًبد ياعش نجُت انًشلعت.
ثاٍَا ً - :عسض انًىلف انًانً عٍ انفتسة انًانٍت انًُتهٍت فً ::89>/9:/;9
عقققققشض انسقققققيذ األسقققققخبر  /سةقققققيس يجهقققققس اإلداسة انققققققٕاةى انًبنيقققققت عقققققٍ انفخقققققشة انًبنيقققققت انًُخٓيقققققت فقققققي
.4306/04/00
انمساز:
بعذ انًُبقشت ٔحببدل ٔلٓبث انُظش ٔافق انًجهس عهي اعخًبد انقٕاةى انًبنيت عٍ انفخشة انًبنيت انًُخٓيت في
ٔ 4306/04/00إحبنخٓب إني انسيذ  /يشاقب حسبببث انششكت نٕظع حقشيشِ عهيٓب.
ثانثا ً -:عسض تحدٌث ًَىذج اإلفصاح انعُىي طبما ً نهًادة (;>) يٍ اإلجساءاث انتُفٍرٌت:
عشض انسيذ األسخبر  /سةيس يجهس اإلداسة حاذيث ًَٕرج اإلفصبح انسُٕي.
انمساز:
بعذ انًُبقشت ٔحببدل ٔلٓبث انُظش ٔافق انًجهس عهي حاذيث انًُٕرج.

اإلداسة  :انضقبصيق – يبُي يجًع انًششٔعبث اإلسخثًبسيت أيبو يذيشيت انضساعت
انًصبَع  :انكيهٕ  2,433غشيق بهبيس – انعبشش يٍ سيعبٌ
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زابعاً :تشكٍم نجُت االظتثًاز:
حى حشكيم نجُت االسخثًبس عهي انُإ انخبني:
 0انسيذ األسخبر  /أسبيت اناسيُي حًذ س يت
 4انسيذ األسخبر  /حسٍ انسيذ ياًذ عهي
 0انسيذ األسخبر  /ياًذ عبذ انعظيى أحًذ

سةيس انهجُت
ععٕ
ععٕ

خايعا ً -:عسض يركسة انتىظع فً تسبٍت انًىاشً:
عشض انسيذ األسخبر  /سةيس يجهس اإلداسة انًزكشة انخبصت ببنخٕسع في حشبيت انًٕاشي حيث حققج أسببح
ليذة في انفخشة انسببقت.
انمساز:
بعذ انًُبقشت ٔحببدل ٔلٓبث انُظش ٔافق انًجهس عهي انخٕسع في يششٔة حشبيت انًٕاشي يع يشاعبة انخؤييٍ.
ظادظا ً :عسض آخس يىلف نًحطت انبُصٌٍ:
عشض انسيذ األسخبر  /سةيس يج هس اإلداسة يزكشة خبصت بآخش يٕقف نًششٔة ياطت انبُضيٍ حيث قبيج
إداسة انششكت بجٕٓد غيش عبديت ألخز انخشاخيص ٔ انًٕافقبث ان صيت إلقبيت انًششٔة.
انمساز :إحبغت.
ظابعا ً :عسض يركسة تحدٌث يصُع عهف اندواجٍ:
عسض انسيذ األسخبر  /سةيس يجهس اإلداسة انًزكشة انخبصت بخاذيث يصُع عهف انذٔالٍ َظشاً ألَّ يُشؤ
يُز عبو ٔ 0922نى يخى أي حطٕيش أٔ حاذيث حخي اآلٌ.
انمساز:
بعذ انًُبقشت ٔحببدل ٔلٓبث انُظش ٔافق انًجهس عهي حاذيث يصُع عهف انذٔالٍ.

اإلداسة  :انضقبصيق – يبُي يجًع انًششٔعبث اإلسخثًبسيت أيبو يذيشيت انضساعت
انًصبَع  :انكيهٕ  2,433غشيق بهبيس – انعبشش يٍ سيعبٌ
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ثايُا ً :عسض يا ٌعتجد يٍ أعًال:
 -0عشض انسيذ األسخبر  /سةيس يجهس اإلداسة انًزكشة انخبصت بخعذيم األلٕس نهعبيهيٍ ببنششكت غبقب ً نهقبٌَٕ
سقى  63نسُت .4306
انمساز:
بعذ انًُبقشت ٔحببدل ٔلٓبث انُظش ٔافق انًجهس عهي حعذيم األلٕس نهعبيهيٍ ببنششكت.
ٔاقفم انًاعش حيث كبَج انسبعت انثبَيت عصشا ً يع حفٕيط األسخبر  /أحًذ حبفظ انسيذ دساص يابيي انششكت
في إَٓبء اعخًبد انًاعش يٍ انٓيئت انعبيت ن سخثًبس.
أيٍٍ ظس انجهعت

زئٍط يجهط اإلدازة

ياهس يحًد فهًى لًىزة

طازق عبد انحًٍد يحًد انجُدي

اإلداسة  :انضقبصيق – يبُي يجًع انًششٔعبث اإلسخثًبسيت أيبو يذيشيت انضساعت
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