محضر االجتماع الثالث والثالثىن للجمعيت العامت العاديت
الذي عقد يىم االثنيه المىافق  25فبراير 2013
في الساعت العاشرة صباحاً في مركز مىظفي بتلكى  -مجمع بتلكى الرئيسي بالهملت
أػهٍ اكرًال انُصاب انقإًََ ،زٍث تهغ ػذد األعٓى انساضشج تاألصانح ٔانٕكانح  1,200,013,167عًٓاً
ْٕٔ يا ًٌثم  %83.33يٍ إخًانً أعٓى انششكح.
سزة عكشذٍش يدهظ اإلداسج فٍٓا تانًغاًٍٍْ ٔشكشْى ػهى انسضٕس نهًشاسكح فً يذأالخ اندًؼٍح
انؼًٕيٍح ٔاترذأ ترقذٌى انُقاط انًذسخح فً خذٔل األػًال.
أٔال:

ذى انرصذٌق ػهى يسضشي اخرًاػً اندًؼٍح انؼايح انؼادٌح انغاتقٍٍ انًُؼقذٌٍ تراسٌخ
.2013/01/14 ٔ 2012/02/22

ثاٍَاً :ذقذو انشئٍظ انرُفٍزي نًدًٕػح ترهكٕ تششذ يفصم ػٍ اَداصاخ انششكح ٔانششكاخ انراتؼح نٓا خالل
انؼاو انًُصشو .2012
ثانثاً :ذًد يُاقشح ذقشٌش يدهظ اإلداسج زٕل ػًهٍاخ انششكح نهغُح انًانٍح انًُرٍٓح فً
انرصذٌق ػهٍّ .

ٔ 2012/12/31

ساتؼاً :قاو يًثم انششكح انًؼٍُح ترذقٍق زغاتاخ ترهكٕ (كً تً إو خً فخشٔ) ترالٔج ذقشٌش يذققً زغاتاخ
انششكح نهغُح انًانٍح انًُرٍٓح فً ٔ 2012/12/31ذى انرصذٌق ػهٍّ يٍ قثم انسضٕس.
خايغاً :ذًد يُاقشح انثٍاَاخ انًانٍح نهغُح انًُرٍٓح فً ٔ 2012/12/31انًصادقح ػهٍٓا .
عادعاً :ذى انرصذٌق ػهى ذٕصٍح يدهظ اإلداسج ترخصٍص أستاذ انغُح انصافٍح كًا ٌهً:
أ  -ذٕصٌغ أعٓى يُسح تُغثح )%10تٕاقغ عٓى ٔازذ نكم ػششج أعٓى( يًا ٌؼادل  144يهٌٍٕ
عٓى تًقذاس  14.4يهٌٍٕ دٌُاس تسشًٌُ؛ ٔ ذٕصٌغ أستاذ َقذٌح ػهى انًغاًٍٍْ تُغثح  25 %يٍ
سأط انًال انًذفٕع )أي يا ٌؼادل  25فهغاً نهغٓى انٕازذ ذرضًٍ األستاذ انًشزهٍح انثانغح 15
فهغاً نهغٓى انٕازذ انرً ذى ذٕصٌؼٓا ػهى انًغاًٍٍْ فً ٌٕنٍٕ  2012زٍث ٌثهغ اخًانً انًثهغ
انًذفٕع  36يهٌٍٕ دٌُاس تسشًٌُ(.
ب  -ذسٌٕم يثهغ  6يهٌٍٕ دٌُاس تسشًٌُ انى زغاب االزرٍاطً انؼاو.

1 of 3

ج  -ذسٌٕم يثهغ  1.5يهٌٍٕ دٌُاس تسشًٌُ نسغاب انرثشػاخ ٔدػى األَشطح انخٍشٌح ٔاالخرًاػٍح
ٔانشٌاضٍحٔ .قاو أزذ انسضٕس تاالقرشاذ تأٌ ٌرى اعرخذاو خضء يٍ انًثهغ نذػى األَشطح انخٍشٌح
فً انذٔل انرً ذًرهك فٍٓا يدًٕػح ترهكٕ ششكاخ ،كانًٍٍ ٔاألسدٌ.
د  -ذذٌٔش يثهغ  2,440,000دٌُاس تسشًٌُ كأستاذ يغرثقاج يشزهح نهؼاو انقادو.
ِ  -انًٕافقح ػهى اقرشاذ يدهظ اإلداسج ترسذٌذ يكافأج أػضاء يدهظ اإلداسج تًثهغ 396,000
دٌُاس تسشًٌُ.
عاتؼاً :ذى انرصذٌق ػهى إقشاس ذقشٌش انششكح نثشَايح اإلنرضاو تُظاو زٕكًح انششكاخٔ .ذى انرٕضٍر
نهسضٕس تأٌ انًدهظ قذ قاو تإسعاء قٕاػذ نقٍاط أداءِ ٔأداء انهداٌ انًرفقح ػهٍّ ٔقذ قاو تؼًهٍح
انقٍاط يقاسَح إٌاِ تأفضم انًقاٌٍظ انذٔنٍح انًٕخٕدج ٔكاَد َرٍدح انقٍاط أٌ أداء انًدهظ ٔانهداٌ قذ
ذسذد كأداء يًراص تإسذفاع يٍ  %84انى ٔ .%86قذ ذثٍٍ تأٌ كم انًؼايالخ انرً قاو تٓا انًدهظ
ٔانهداٌ كاَد يثٍُح ػهى أعظ ذداسٌح ٔفً انساالخ انً كاٌ فٍٓا ذضاسب يصانر أػهُٓا أػضاء
انًدهظ ٔنى ٌشاسكٕا فً انًُاقشاخ تشأٌ ْزِ انًٕاضٍغ أٔ انًشاسكح فً انقشاس ٔكزنك قذو انًدهظ
ٔانهداٌ يشئٍاذٓى نرطٌٕش أداءِ ٔعٕف ذُفز ْزِ انًشئٍاخ فً عُح 2013
ثايُاً :إتشاء ريح أػضاء يدهظ اإلداسج يٍ كم يا ٌرؼهق ترصشفاذٓى خالل انغُح انًانٍح انًُرٍٓح فً
. 2012/12/31
ذاعؼاً :ذى ذؼٍٍٍ يشاقثً انسغاتاخ كً تً او خً فخشٔ نرذقٍق زغاتاخ انششكح نهغُح انًانٍح ٔ 2013ذخٌٕم
يدهظ اإلداسج ترسذٌذ أذؼاتٓى .
ٔتٓزا أػهٍ إَٓاء خذٔل األػًال نالخرًاع
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