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 تملخص قرارا

 إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد

 م13/4/2019بتاريخ 
 

 -القرارات كاآلتي: م وكان ملخص13/4/2019المنعقد بتاريخ  باإلشارة إلي مجلس إدارة الشركة
 

   العظيم أحمدعبد محمد/أحمد فخري أبو الخير خلفاً لألستاذمها /وافق المجلس علي تعين األستاذة -1

 عن صندوق خدمات محافظة الشرقية في عضوية مجلس اإلدارة.ممثالً      
 

 وعرضه علي الجمعية العامة    م2018عن عام  وافق المجلس علي مقترح توزيع األرباح -2

 -كاآلتي:العادية      
 

    سهم( / بنسبة السهم من األرباح)جنيه م2018صافي أرباح   1654537

 قروش للسهم10بمعدل                      

 األرباح المرحلة  969323

 إجمالي األرباح القابلة للتوزيع  

 :يتوزع كاآلت         

 % إحتياطي قانوني5 82727 

 % نصيب العاملين10 254113 

 % مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة10 228700 

 األرباح المرحلة 2058320 

2623860 2623860  
    

 -صبح علي النحو التالي:تعديل تشكيل لجنة المراجعة لت -3
 

 المنصب اســـم العضـــو م

 رئيس األستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارةالسيد  1

 ةعضو السيدة األستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير 2

 عضوة السيدة األستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة 3
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 -تعديل تشكيل لجنة االستثمار لتصبح علي النحو التالي: -4
 

 المنصب اســـم العضـــو م

 رئيس السيد األستاذ / محمد سعيد محمد كامل 1

 عضو محمد حازم عبداللطيفالسيد األستاذ الدكتور/ 2

 عضو حسين محمد األستاذ / محمد إلهاميالسيد  3

 عضو السيد األستاذ / محمد سيد سالم صديق 4

 عضو هشام شوقي علي محمداألستاذ / السيد  5

 

بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب وأقر أنا الممثل القانوني للشركة 

اإلفصاح عنها وفقاً ألحكام قانون سوق المال والئحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة 

 تنفيذاً لها.

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 طارق عبد الحميد الجندي

 م2019/  4/  13تحريراً في : 
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