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يتشرر مجلس رراجة ةركج رر وعجلسلعتررعجف  ررقجلضرربدعجة الساررعجسرراتعكجة حررل كجة لحررل ل  ج  اررعرج

جحرتقلر جس راججر ر جيرععججة جة عةحراكةجتللعجة سل  عجة  للرعجة  ل يرعجة لار رجةا ال  رلجمرعجالرلعجة حرلتعج
 ة ال  كجة ساياكجج–سلش وعجلاينتعجج3102للرسجج32ة لعةمقج

 
 .11/11/1111إعتماد  تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خالل الفترة المالية المنتهية في  -1

دياامبر  11إعتماد تقرير مراقباا الساااباع عان نشااط الشاركة و القاواال المالياة للشاركة عان الاانة المالياة المنتهياة فا   -1
1111  . 

 . 1111ديامبر  11المالية المنتهية ف  إعتماد  الميزانية و السااباع الختامية عن الانة  -1

 .1111إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمال إدارتهل للشركة خالل عال  -4

 إعتماد التغيراع الت  طرأع عل  مجلس اإلدارة. -5

 .1111ديامبر  11تعيين مراقب السااباع و تسديد اتعابه عن الانة المالية المنتهية ف   -6

 .1111مصروفاع انتقال الاادة أعضاء المجلس عن عال تسديد مكافأة و بدل سضور و  -7

 .1111الترخيص لمجلس اإلدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خالل عال  -8

  -ونود ان نوجة عناية الاادة المااهمين لالت  : 
اوال :  لكااااال ماااااااهل الساااااع فااااا  سضاااااور اجتمااااااع الجمعياااااة العاماااااة العادياااااة بطرياااااع االصاااااالة او اناباااااة ماااااااهل اخااااار عناااااه  

مااااان عيااااار اعضااااااء مجلاااااس االدارة و يشاااااترط لصاااااسة االناباااااة ان تكاااااون  ابتاااااة فااااا  توكيااااال كتااااااب  و بااااااات ناء االشاااااخاص 
ياااااة عااااان طرياااااع الوكالاااااة عاااااددا مااااان االصاااااواع المعنوياااااة اليجاااااوز للماااااااهل ان يم ااااال فااااا   اجتمااااااع الجمعياااااة العاماااااة العاد

المم لاااااة  فااااا  % مااااان االااااااهل 11% مااااان مجماااااوع االااااااهل االاااااامية مااااان راس ماااااال الشاااااركة و بماااااا اليتجااااااوز 11يجااااااوز 
 االجتماع .

 الجمعية العامة العاديةدعوة لحضور اجتماع 



 انيااااا : علاااا  الاااااادة المااااااهمين الاااالين يرعبااااون فاااا  سضااااور الجمعيااااة العامااااة العاديااااة تقااااديل شااااهادة تنفياااال بتجميااااد ااااااهمهل  
وك المعتماااادة او فاااا  اساااااد  شااااركاع ادارة اااااجالع االوراع المالياااااة قباااال انعقاااااد الجمعياااااة العامااااة ب ال ااااة اياااااال فاااا  اسااااد البنااااا

 عل  االقل و لن يامح بالدخول و التصويع اال لسامل  شهاداع التجميد.

 112ن  ال اااااا : يمكااااان للااااااادة الماااااااهمين االضاااااطالع علااااا  الكشاااااوف التفصااااايلية و المااااااتنداع المشااااااراليها فااااا  الماااااواد مااااا 
، وللااااااك باااااادارة الشاااااااون المالياااااة بمقاااااار الشاااااركة خااااااالل 1281لاااااانة  152ماااااان الالاساااااة التنفيليااااااة للقاااااانون رقاااااال  111الااااا  

 ااعاع العمل الرامية للشركة وفقا للمواعيد المقررة بالمواد الملكورة. 

ها كتابااااااة الاااااا  ادارة رابعااااااا : ا  ااااااااالة تتعلااااااع بالموضااااااوعاع المعروضااااااة علاااااا  الجمعيااااااة العامااااااة العاديااااااة يتعااااااين تقااااااديم 
الشااااون المالياااة بالبرياااد الماااااجل او بالياااد مقابااال ايصااااال قبااال تااااريي انعقااااد الجمعيااااة العاماااة العادياااة ب ال ااااة اياااال علااا  االقاااال 

 و تقتصر المناقشة ف  الجمعية العامة  العادية عل  الموضوعاع المدرجة بجدول االعمال فقط .

 هل من تاريي نشر الدعوة لالجتماع و ست  انفضاض الجمعية.خاماا : اليجوز قيد ا  نقل لملكية االا 

% ماااااان 51اادااااااا : فااااا  سالاااااة عااااادل اكتماااااال النصااااااب القاااااانون  للجمعياااااة العاماااااة العادياااااة بسضاااااور ماااااااهمين يم لاااااون  
ااااااهل راس مااااال الشااااركة فااااان الاااااادة المااااااهمين ماااادعوون الاااا  سضااااور اجتماااااع  ااااان فاااا  تمااااال الااااااعة ال انيااااة و نصااااف 

ظهاااار اليااااول التااااال   و فاااا  نفااااس مكااااان انعقاااااد الجمعيااااة االولاااا  و يعتباااار االجتماااااع ال ااااان  صااااسيسا ايااااا كااااان ماااان بعااااد  ال
 عدد االاهل المم لة فية طبقا للنظال االااا  للشركة.

اابعا : يرج  التكرل بالسضور قبل الموعد المشار الية بااعة عل  االقل ال باع السضور و الشخصية والتوكيالع مع األخل  
العاشرة   األعتبار وجود أتوبيااع لنقل الاادة المااهمين من ااسة رابعة العدوية بمدينة نصر تتسرك ابتداء من الااعة ف

 من لاع اليول. السادية عشر ونصف صباسا  وست  الااعة  صباسا  
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 مع تحيات شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
 

                                                                                                

 

 طارق طلعت مصطفى   

  

 و العضو المنتدب رئيس مجلس االدارة

 


