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 البورصت المصزيتالسادة/ 
 عىايت/ مديز عام ادارة اإلفصاح    

 
 

 تحيــــــت طيـــــــبت وبعد,,,

 
 7/5/2016 خـبريققققققـالمىعقققققققد بتاجتمققققققب  مجلققققققس ا دارة  مرفققققققق طيققققققً محضققققققر

 16/5/2016واستالمً بتبريخ  بعد اعتمبدي مه ٌيئت ا ستثمبر موثق()ال

 
 وتفضلوا بقبول وافر االحترام,,,

 

 

 ديز عالقاث المستثمزيه م

 

 احمــــــد حــــــافظ                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17/5/2016تحريرا في 
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