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 حاررعرجيتشرر مجلس رراجة ةركج رر وعجلسلعتررعجف  ررقجلضرربدعجة الساررعجسرراتعكجة  ررل كجة ل ررل ل  ججججج

جظهر جيرعةججججلر جس راججججة ثلد رعج جدضر ججةجتللعجة سل  رعجة  للرعجة  ل يرعجة لار رجةد ال  رلجارعجللرلةجة  رلتعججججججججج

ججة ال  كجة ساياكج–سلش  عجلاينتعجج8028للرسجج82ة لعةاقججةألرس لء
 

 .12/28/8022إتتلل ججلا ي جلس اجإ ةركجة ش وعجت جدشلطجة ش وعجخاللجة دت كجة لل  عجة لنته عجايج -2

 ي رلب ججج12إتتلل جلا ي جل ةقبلجة ح لسلتجت جدشلطجة ش وعج جة ارعةم جة لل  رعج  شر وعجتر جة  رنعجة لل  رعجة لنته رعجارعججججججججج -8

 .ج8022

 .ج8022 ي لب جج12ت جة  نعجة لل  عجة لنته عجاعججة ختلل عإتتلل ججة ل زةد عج جة ح لسلتج -1

 .8022إخالءجف مجأتالءجلس اجةإل ةركجت جأتلللجإ ةرله ج  ش وعجخاللجتلةج -4

 .8022ةتتلل جللجل جص اهجل جلب تلتجخاللجة  لةجة لل عج -5

 .8028 ي لب جج12ل    جل ةقبجة ح لسلتج جلحاياجةل لسهجت جة  نعجة لل  عجة لنته عجاعج -6

 .8028لحاياجلكلاأكج جسالجحاعرج جلض  التجةدتاللجة  ل كجأتالءجة لس اجت جتلةج -7

 .8028ة ت خ صج لس اجةإل ةركجأ جل جيدعضهجسل تب عجا للجيسل زجأ  ججن عجخاللجتلةج -2

 .8028خاللجتلةججل ل ضعة تاع جإتتلل ج -9

جج-:ج دع جةنجدعجعجتنليعجة  ل كجة ل ل ل  ج اللعج

قجارررعجحارررعرجةجتلرررلعجة سل  رررعجة  للرررعجة  ل يرررعجسب يرررقجةالصرررل عجة جةدلسرررعجل رررل  جةخررر جتنرررهجلررر جججج كرررسجل رررل  جة حررر:ججة الجج

غ ررر جةتارررلءجلس ررراجةال ةركج جيشرررت طج ضرررحعجةالدلسرررعجةنجلكرررعنجولسترررعجارررعجلعو رررسجوترررلسعج جسل رررتثنلءجةال رررخل جة ل نعيرررعججججججج

%ج20 ةجلررر جةالصرررعةتجيسرررل زججاليسرررعزج  ل رررل  جةنجيلثرررسجارررعججةجتلرررلعجة سل  رررعجة  للرررعجة  ل يرررعجتررر جف يرررقجة عول رررعجتررراججججج

ج.جل جةال ه جة للث عججاعجةالجتللعج%ج80ل جلسلععجةال ه جةال ل عجل جرةسجلللجة ش وعج جسللجاليتسل زج

ج

ت رررعجة  رررل كجة ل رررل ل  جة رررىي جي غبرررعنجارررعجحارررعرجة سل  رررعجة  للرررعجة  ل يرررعجلاررراي ج رررهل كجلند رررىجستسل ررراجة رررهله جججججج:جولد رررلجج

حرررارج ررر ولتجة ةركج رررسالتجةال رة جة لل  رررعجقبرررسجةد ارررل جة سل  رررعجة  للرررعجسثالورررعجةيرررلةجججججججارررعجةحررراجة بنرررعةجة ل تلررراكجة جارررعجةجج

ج.ت عجةالقسج ج  جي لحجسل اخعلج جة تضعيقجةالج حلل عج هل ةتجة تسل ا

ج

ج829يلكررر ج   رررل كجة ل رررل ل  جةالضررربالعجت رررعجة كشرررعمجة تدضررر   عج جة ل رررتناةتجة لشرررلرة  هلجارررعجة لرررعة جلررر جججججججججججج:جول ثرررلجج

،ج ذ رررردجسررررل ةركجة شرررربعنجة لل  ررررعجسلارررر جة شرررر وعجخرررراللجج2922  ررررنعجج259 المحررررعجة تند ىيررررعج  اررررلدعنجرقرررر جلرررر جةج882ة ررررعج

ج.ج لتلتجة  لسجة   ل عج  ش وعج االج  لعةت اجة لا ركجسل لعة جة لىوعرك

 

 الجمعية العامة العاديةدعوة لحضور اجتماع 



كجةرجة ررررب عجلت  ررررقجسل لعضررررعتلتجة ل   ضررررعجت ررررعجة سل  ررررعجة  للررررعجة  ل يررررعجيت رررر  جلاررررايلهلجوتلسررررعجة ررررعجة ةرجججججججج:جرةس ررررلجج

ة شرربعنجة لل  ررعجسل ب يرراجة ل ررسسجة جسل  رراجلالسررسجةيضررللجقبررسجلررلريلجةد اررل جة سل  ررعجة  للررعجة  ل يررعجسثالوررعجةيررلةجت ررعجةالقررسج جججججججججججججج

ج.لاتض جة لنلقشعجاعجة سل  عجة  للعججة  ل يعجت عجة لعضعتلتجة لارجعجسسا لجةالتلللجااطج

 

ج.ة اتعكج الجتللعج جحتعجةددالضجة سل  عاليسعزجق اجةرجداسج ل ك عجةال ه جل جللريلجدش ج:جخلل لجج

 

لررر جة ررره ج%ج50ارررعجحل رررعجتررراةجةوتلرررللجة نضرررلعجة ارررلدعدعج  سل  رررعجة  للرررعجة  ل يرررعجسحارررعرجل رررل ل  جيلث رررعنججججج:ج ل  رررلجج

جثل ثررعج جدضرر جلرر جس ررراججججرةسجلررللجة شرر وعجاررلنجة  ررل كجة ل رررل ل  جلرراتع نجة ررعجحاررعرجةجتلرررلعجوررلنجاررعجللررلةجة  رررلتعجة جججججججججج

ة  رررعةج جارررعجددررراجلكرررلنجةد ارررل جة سل  رررعجةال  رررعج جي تبررر جةالجتلرررلعجة ثرررلدعجصرررح حلجةيرررلجورررلنجترررا جةال ررره جججظهررر جلررر جذةتجة 

ج.ة للث عجا عجفبالج  نظلةجةال ل عج  ش وع

 

لر جةألخرىججججي جعجة تك ةجسل حاعرجقبسجة لعتاجة لشلرجة  عجس لتعجت عجةالقسجالوبلتجة حاعرج جة شخض عج جة ترعو التج:ج لس لجج

ة  رلتعجة حل يرعججج جع جألعس  لتج ناسجة  ل كجة ل رل ل  جلر ج رلحعجرةس رعجة  ا يرعجسلاينرعجدضر ججلتحر ةجةستراةءجلر ججججججججججججاعجةألتتبلر

ج. جحتعجة  لتعجة عةحاكجل جس اجظه جذةتجة  عةتش ج جدض ججصبلحًلج

ج

ج

ج

 

 مع تحيات شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
 

                                                                                                

 

 طارق طلعت مصطفى   

  

 و العضو المنتدب رئيس مجلس االدارة

 


