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 ....حتيه طيبه وبعد
 

 الرابعةي تمام الساعة فـ م7/3/2102الموافق  األربعاء ومـي لشركةالجمعية العامة العادية لى اجتماع ـارة إلإش

  -:كانت كما يلي  الجمعيةنفيد سيادتكم بأن قرارات عصراً 
 

 .م2100علي تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل عام  ةلموافقا -0
 

المنتهـى ي ـم المالية والميزانية عن العام المالـن القوائـات الشركة عـابسـراقب حـتقرير مالموافقة علي  -2

 .م2100ديسمبر  30في 
 

 .م30/02/2100في على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية  التصديق -3
 

قرر  للسرهم الواحرد ويرتم  22الموافقة علي مشرروع توييرا األربرال المقتررل مرن مجلرس اإلدارة بواقرا  -4

 .م2102نهاية شهر مايو ي الصرف ف
 

 .م30/02/2100ـي ف إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهيةالموافقة علي  -5
 

جنيه للعضو عن  0211بواقا  اإلدارةضاء مجلس الموافقة علي بدل حضور جلسات وانتقال أع -6

 .الجلسة الواحدة
 

 جنيه 05111م بأتعاب 2102الشركة عن عام  لحسابات اً مراقب مكتب راشد وبدر تعيينالموافقة علي  -7

 .شامله االنتقاالت
 

 .جنيه 31111يزيد عن  بما ال تالموافقة على الترخيص لمجلس اإلدارة في تقديم التبرعا -8
 

 

 حـاطـة والعلـمهـذا لإل
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 
 طارق عبد الحميد محمد الجندي

 

 م7/3/2102 تحريرًا في
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 ....حتيه طيبه وبعد
 

بعد ي متام الساعة الثالثة فـ م7/3/2102املوافق  األربعاءوم ـى اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للشركة يـإشارة إل

  -:نفيد سيادتكم بأن قرارات اجلمعية كانت كما يلي  الظهر
 

 .3،62262262،62362063وافقت اجلمعية العامة غري العادية علي تعديل مواد النظام األساسي أرقام  -
 

 

 هـذا لإلحـاطـة والعلـم

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 
 طارق عبد الحميد محمد الجندي

 

 

 م7/3/2102 تحريرًا في
 


