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  اجتماع لجنة المراجعةمحضر 

  
وم الخمیس الموافق ی عضو مجلس االدارة السید الدكتور/ محمد العكشاجتمعت لجنة المراجعة برئاسة 

  -كل من: وعضویة٨/١١/٢٠١٢
  
  عضو مجلس االدارة                          االستاذ/ عبد السالم محمد السید          -١
  عضو مجلس االدارة                                       االستاذ/ محمد مصطفى       - ٢
  عضو مجلس االدارة                                  االستاذ/ كمال احمد عبدالرحمن   - ٣

  مدیر الشئون القانونیة                                مصطفى فھیم وبحضور االستاذ/ ثروت
  

من االداره القانونیة فیما یخص  المعروضةاقشة المذكرات وكان الغرض من االجتماع فحص ومن
  .العمالء المتعثرین فى السداد

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

  -السداد التالى ذكرھم:
  تاریخ التوقف  المدیونیة المستحقة  العمیل

  ٨٩عام   ٣١٦٧٤  لعظیم عرفةالسید عبدا -١
  ٨٩عام   ٩٠٦١  جمال احمد -٢
  ٩٣عام   ٨٩٠٤  محمد مصطفى سید احمد -٣
  ٩٤عام   ٥٠٠٠  ابو مسلم السید نصر -٤
  ٩٢عام   ٢٢١٠٨  جمال عبد العزیز حمدان -٥
  ٩١عام   ١٧٠٠  ممدوح سلیمان حسن -٦
  ٨٩عام   ١٥٤٠٠  عزت أمین المسلمى  -٧
  ٩١عام   ١٤٥٠٠  رجاء الصاوى حجازى -٨
  ٩٦عام   ٤٧٣٤  محمد السید بحیرى ھالل -٩

  ٩٢عام   ١٠٦١٩  اسماعیل عبدالمنعم حلیم -١٠
  ٩١عام   ١٣٧٩٥  احمد نصرالدین على -١١

  ١٣٧٤٩٥اجمـــــــــــــــاال:                 
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رأیھ فى والذى انتھى   مدیر الشئون القانونیة من االستاذ/ ثروت فھیمواالستیضاح  وبعد المناقشة

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

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

  
  لذلك
  

صى اللجنة بالموافقة على اسقاط ھذه الدیون عن العمالء المعروض اسمائھم بمحضر اللجنة والعرض تو
على مجلس االدارة التخاذ االجراءات الالزمة السقاط ھذه الدیون تأسیا على ما انتھى االدارة القانونیة 

  بالشركة
  

  اللجنة
  

  الدكتور / محمد العكش - ١
 السیداالستاذ / عبد السالم محمد  - ٢
 الستاذ / محمد مصطفىا - ٣
  االستاذ / كمال احمد عبدالرحمن - ٤
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