
 

 

1 

                                                             
 01/9/1107القاهرة في                                                                 

 
 البورصة المصرية/السادة 

 
 

 تحية طيبة و بعد ،،،    
 

ساجون الشرقيون لشركة الن عاديةالغير ملخص قرارات الجمعية العامة : الموضوع 
 7110 سبتمبر 01للسجاد بتاريخ 

 

 

تفنسىىطج    شىىر  ف عطديىى تفغيىىر  تفجمعيىى  تفعطمىى  املخىىق اىىرترت يرجىىا تفضل ىىأل اطة ط ىى  

 سىاضمار 11تفشراي   فلسجطد   تفضىا عدىد  امدىر تفشىر   امدينى  تفعطشىر مى  رم ىط  اضىطري  

 :ط يلا  تفضا تار  م ظهرت ني    تفنصففي ضمطم تفسطع  تفثط 1117

 

 

جنيههههر  اهههه     هههه     450,000,000مىىىى   ضخلىىىىيس رلم تفمىىىىطأل تفمصىىىىدر فلشىىىىر   .1

جنيهههر  اههه   قهههد م اههه  لقهههة ا  اهههقي   ا انهههة    ههه     ي  قههه    اههه ية  448,404,344

اقي،  يا ح ر س  ه     ره  ة د هة    ا هي   6,595,155جنير و       قةده   6,595,155

 .جنير  لسقي   و حة 1ا ية  ةره  اقي دقي ة    443,404,845 وزق  قل  قةد 

 

 . م  تفنظطم تالسطسي فلشر   7،7ضعديأل تفمطدة  .1
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 قبل التعديل

 :قبل التعديل  6المادة 
( خمسمائة مليون جنيه مصرى )مليون جنيه مصرى  011حدد راس المال المرخص به بمبلغ وقدره 

( ة وخمسون مليون جنيه مصرى اربعمائ)جم  001  111 111وحدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 
أربعمائة ثمانية وعشرون مليون ) جم   014 014 111 مليون سهم منها مبلغ 001موزعة على 

واحد وعشرون ) جم  10 096 411اسهم نقدية  ومبلغ  (وأربعمائة وثالثة الف ومائتان جنيه مصرى 
 .قيمة السهم واحد جنيه( عينيةاسهم )( ه مصرى الف جني مليون وخمسمائة وستة وتسعون  الف وثمانمائة

 :بعد التعديل  6المادة 
وحدد ( خمسمائة مليون جنيه مصرى )مليون جنيه مصرى  011حدد راس المال المرخص به بمبلغ وقدره 

اربعمائة ثالثة واربعون مليون واربعمائة واربعة الف )جم  443  404 845راس مال الشركة المصدر بمبلغ 
 منها مبلغمليون سهم  845 404 443موزعة على ( ن جنيه مصرى وثمانمائة خمسة واربعو

أربعمائة واحد وعشرون مليون وثمانمائة وثمانية الف وخمسة واربعون جنيه ) جم  010 414 100 
واحد وعشرون مليون وخمسمائة وستة وتسعون  ) جم  10 096 411اسهم نقدية  ومبلغ ( مصرى 

 .قيمة السهم واحد جنيه( يةاسهم عين(  )الف وثمانمائة جنيه مصرى 
 :التعديل قبل  7 المادة 

  
 سهما نقديا وعدد  014 014 111سهم منها  001 111 111يتكون راس مال الشركة من عدد 

 ــ:واحد  جنيه مصرى موزعة على النحو التالى  سهما عينيا قيمة كل سهم منها 10 096 411 
 

 القيمة  اجمالى عدد االسهم اسهم عينية اسهم نقدية االســم
 090 426 267 090 426 267 800 496 290 929 266 دمحم فريد خميس- 0

 125 533 15 125 533 15  125 533 15 محمود فوزى خميس- 1

 130 916 12 130 916 12  130 916 12 ياسمين دمحم فريد خميس- 4



 

 

3 

 155 907 12 155 907 12  155 907 12 فريدة دمحم فريد خميس- 0

  990 507 12 990 507 12  990 507 12 دمحم دمحم فريد خميس- 0

 855 277 50 855 277 50 000 100 21 855 177 29 شركة السجاد الحديث- 6

 115 753 20 115 753 20  115 753 20 آخرون - 7

 540 678 57 540 678 57  540 678 57 اكتتاب عام- 4

 000 000 450 000 000 450 800 596 21 200 403 428 االجمالى

من راس المال وتم سداد راس المال المصدر بالكامل بموجب % 712996104وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 
 التأشير بالسجل التجارى 

 
 

 : التعديل بعد    7 المادة 
 سهما نقديا وعدد   010 414 100سهم منها  004 010 400يتكون راس مال الشركة من عدد 

 ــ:واحد  جنيه مصرى موزعة على النحو التالى  سهما عينيا قيمة كل سهم منها 10 096 411
 

 القيمة  اجمالى عدد االسهم اسهم عينية اسهم نقدية االســم
 090 426 267 090 426 267 800 496 290 929 266 دمحم فريد خميس- 0

 125 533 15 125 533 15  125 533 15 محمود فوزى خميس- 1

 130 916 12 130 916 12  130 916 12 اسمين دمحم فريد خميسي- 4

 155 907 12 155 907 12  155 907 12 فريدة دمحم فريد خميس- 0

  990 507 12 990 507 12  990 507 12 دمحم دمحم فريد خميس- 0

 855 277 50 855 277 50 000 100 21 855 177 29 شركة السجاد الحديث- 6

 115 753 20 115 753 20  115 753 20 آخرون - 7

 385 83 51 385 083 51  385 083 51 اكتتاب عام- 4

 845 404 443 845 404 443 800 596 21 045 808 421 االجمالى

من راس المال وتم سداد راس المال المصدر بالكامل بموجب % 712996104وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 
 التأشير بالسجل التجارى 
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   ضل ل ت ادا أل  تفر تال ضرتم   تفضددير،،،،                          

 

 رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب                                                               

 

                                                               صالح ق ة     ا  ق ة    طلب

 

 

 

 

 

 


