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  محضر اجتماع لجنة المراجعة

  
  األربعاء ومی عضو مجلس االدارة العكشعبد الجواد السید الدكتور/ محمد اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة 

  - كل من: وعضویة ١٦/١/٢٠١٣الموافق 
  
  االستاذ/ عبد السالم محمد السید                                   عضو مجلس االدارة -١
  حمد مصطفى                                             عضو مجلس االدارةاالستاذ/ م - ٢
  االستاذ/ كمال احمد عبدالرحمن                                    عضو مجلس االدارة - ٣

  مدیر الشئون القانونیة                               مصطفى فھیم وبحضور االستاذ/ ثروت
  

من االداره القانونیة فیما یخص العمالء  المعروضةجتماع فحص ومناقشة المذكرات وكان الغرض من اال
  المتعثرین فى السداد.

  
وذلك بشأن العمالء المتعثرین فى  المعدة بمعرفة  الشئون القانونیة وقامت اللجنھ باالطالع على المذكرات

  -السداد التالى ذكرھم:
  تاریخ التوقف  یة المستحقةالمدیون  یلــــــــالعم                 م
  ٩٤قبل عام   ١٠٢٤٠  عادل سعید محمود  ١
  ٩٥قبل عام   ٣٠٠٠٠  على ھندى على  ٢
  ٩٣قبل عام   ٤٠٠٠٠  عبداهللا رجب حسانین  ٣
  ٩١قبل عام   ٣٨٩٨٫٥  محمد محمد األھوانى  ٤
  ٩٩قبل عام   ٧٧٩٤٦  أشرف أحمد المراغى  ٥
  ٩٧قبل عام   ١١٨٦٤  محمد السید حماد  ٦
  ٢٠٠٠قبل عام   ٦٥٠  الم عیسىنبیل س  ٧
  ٩٩قبل عام   ٣٥٠٠٠  عصام رشاد دحلب  ٨
  ٩٩قبل عام   ٦٦٩٦  عطیة شحاتھ عطیة  ٩

  ٩٨قبل عام   ١٣٥٦٢  شركة األنعام باإلسماعیلیة  ١٠
  ٢٠٠٠قبل عام   ٢٠٠٠٠  أمین أحمد مصطفى أحمد  ١١

     وخمسون قرشًاجنیھا مائتین وتسعة وأربعون وثمانى مائة وستة وخمسون (٢٤٩٨٥٦٫٥   اال:ــــجمإ
  ).فقط الغیر
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فى رأیـــــھ والذى انتھى   مدیر الشئون القانونیة یمــــــروت فھـــمن االستاذ/ ثواالستیضاح  وبعد المناقشة

المذكرات المعروضھ فى شأن العمالء السابق ذكرھم الى استحالة تحصیل ھذه الدیون الستنفاذ كافة الطرق ب
من قانون  ٥٤٨و  ١٥وسقوط األحكام الجنائیة بمضى المدة القانونیة وفقا ألحكام المادتین القانونیة والعرفیة 

   .االجراءات الجنائیة وكما ھو موضح بالمذكرات المقدمة من االدارة القانونیة لكل حالة على حدة
  

  لــــــذلك
  

بمحضر اللجنة والعرض سمائھم ھذه الدیون عن العمالء المعروض أ توصى اللجنة بالموافقة على اسقاط
االدارة القانونیة  إلیھ ا على ما انتھتساط ھذه الدیون تأسیعلى مجلس االدارة التخاذ االجراءات الالزمة السق

  .بالشركة
  

  اللجـــــــــنة
  

  التوقیـــــــــــــــع                                                  اإلســــــــــــــــــــم       

  ............................................                             العكش عبدالجواد الدكتور / محمد -١

 .............................................                              السیداالستاذ / عبد السالم محمد  - ٢

 .............................................                                         االستاذ / محمد مصطفى - ٣

  ..............................................                               االستاذ / كمال احمد عبدالرحمن -٤

  
  
  
   

  
   


