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 .السادة/ البورصة المصریة

 
 .ستاذ/ مدیر عام إدارة االفصاحعنایة األ

 
 ١٥/٥/٤٢٠١الموضوع: ملخص القرارات لمجلس االدارة المنعقد بتاریخ 

 
 

 بة وبعد،،،ـــــة طیــــتحی
 
 

س اإل اد مجل ى إنعق ارة إل وم باالش ركة ی یسدارة للش ار الخم  ١٥/٥/٢٠١٤خ یبت
 .ظھرا الثانیھ والنصفالساعة

 
 -ت المجلس كاآلتى:وكانت قرارا

والقوائم المالیة عن الفترة المنتھیة فى  ةالمراجع ةاعتماد لجن .١
٣١/٣/٢٠١٤ . 

 :ما یستجد من اعمال  .٢
 
رقم  ةفى القضی راءه الشركةبب بصدور حكمحیط المجلس علما ا - أ

 ةمحكم ٢٠١٤لسنھ  ٩برقم  ةوالمستأنف٢٠١٣جنح  لسنھ  ١٦
المالیة  ةالرقابھیئة من  ةوالمرفوعالمنصوره الالقتصادیة 

 . تسلیم القوائم المالیة تاخر فى ال بخصوص
 

 العامة للبترول لھیئةاة المجلس علما بخصوص معاین احیط  - ب
نائب  /بمقابلة السید االستاذ س مجلس االدارةالسید رئیتماحیث ق

وتم تقدیم كافة االوراق  رئیس مجلس شركة مصر للبترول
 ةم عمل المعاینتموین سیارات وت ةالمطلوبة النشاء محط

 ةالعام ةالشركة وارسلت المعاینھ للھیئ ةوتم موافق ةالالزم
 .للبترول 
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قیق ایرادات حوما تم من ت بموقف الثالجة المجلس علما احیط  - ت

وبخصوص التوسع الجدید فى  جنیھا٦١٠٤١٨للشركة مبلغ 
طن والسابق الموافقة علیھا من مجلس  ٢٠٠٠الثالجة بطاقة 
بانة تم عمل مناقصات وفتح  ٢١/١/٢٠١٤االدارة بتاریخ 

 مظاریف وتم الترسیة على كل الشركات االتیة :
 

 . تاج االمراءة شركاالعمال المدنیة  .١
 .  T . L . C شركة ش الونتورید  .٢
 تقدمت الشركات االتیھ :اعمال التبرید  .٣

 
 . للتبریدشركة المصریة السعودیة  . أ

 .شركة فریجو العربیة  . ب
 

  القرار الذى سیتخذه السید رئیس مجلس االدارة معوافق المجلس على 
حیث ان الفارق بین الشركتین ال یذكر االستاذ الدكتور / عالء عون مستشار الشركة 

 .الفنى ھو الفیصل  الفارقیصبح ذلك بو
 

 
 ھذا لإلحاطة والعلم

 
 ،،،وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام

 

 


