
 

 

 

 ( 106) إدارة مجلس  اجتماع محضر

 1/3/1618بجلسته المنعقده فى  شركة النساجون الشرقيون للسجاد

   

 والنصف  ةالساعة الثانيوفى تمام  اإلدارةرئيس مجلس عبدالمطلب  صالح عبدالعزيز/ األستاذ بناء على الدعوة الموجهة من السيد     

 -:التالياألعمال  وذلك للنظر فى جدول رمضان نبالعا شرم الرئيسيبمقر الشركة  وذلك 1/3/1018الموافق  الخميس يوم بعد الظهر

 

 .اعتماد المحضر السابق .1

 . 31/11/1012مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في  .1

 . 31/11/1012مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  .3

 . 31/11/1012مناقشة مشروع توزيع األرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في  .4

 .مناقشة شراء أصول  من كل من شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل و شركة السجاد الحديث .5

 .فروع بيع جديدةاغالق وافتتاح مناقشة  .6

 .دية للشركة واالتفاق على جدول االعمال العا ةتحديد موعد وإجراءات دعوة الجمعية العام .2

 .إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة واالتفاق على جدول األعمال  تحديد .8

- :رئيس مجلس اإلدارة  وبحضور كل من  صالح عبدالعزيز عبدالمطلب / وقد رأس االجتماع السيد األستاذ

 وــــــعض  دمحم فريد فؤاد خميس/ األستاذ   .1

 وــــــعض  محمود فوزى دمحم فؤاد خميس/ األستاذ   .1

 وــــــعض  ياسمين دمحم فريد فؤاد خميس/  األستاذة  .3

 وــــــعض  فريده دمحم فريد فؤاد خميس/  األستاذة  .4

 وــــــعض  دمحم محمود فوزي دمحم فؤاد خميس/ األستاذ   .5

 وــــــضع  عمرو محمود فوزي دمحم فؤاد خميس/ األستاذ   .6

 وــــــعض  محمود أمين محمود سعد /  األستاذ  .2

 وــــــعض  دمحم دمحم دمحم علي عامر/ األستاذ   .8

 وــــــعض  دمحم قطري عبدهللا/  األستاذ  .9

 عضــــــو  عالء الدين محمود شحاته/ األستاذ  .10

 وــــــعض  ودوده عبدالرحمن بدران/ االستاذة   .11

 وــــــعض شركة مصر لتأمينات الحياه حمن دمحم العراقىعلى عبد الر/ االستاذ   .11

 وــــــعض شركة مصر للتأمين نبيل دمحم دمحم سرحان/ االستاذ   .13



 

 

 

 

 

 دمحم يوسف غالى/ و باكتمال النصاب القانوني يكون االجتماع صحيحا وتولى أمانة السر األستاذ 

 سةرئيـس االجتماع الجل  صالح عبد العزيز/ وافتتح األستاذ 

 -:رحبا بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة فى جدول األعمال على النحو التالي م          

 

 الموضوع األول 

 .التصديق على المحضر السابق  

 القرار 

 .الموافقة باالجماع على التصديق على المحضر السابق 

 

 الموضوع الثاني

 . 31/11/1012سنة المالية المنتهية فى اعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل ال

 القرار

 . 31/11/1012الموافقة باإلجماع على اعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية فى 

 

 الموضوع الثالث

 .31/11/1012التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 

 القرار

 31/11/1012قة باإلجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى المواف

 

 الموضوع الرابع

   .الموافقة على مشروع حساب توزيع األرباح المقترح 

 القرار

  .الموافقة باالجماع على مشروع حساب توزيع األرباح المقترح   

 

 

 

 



 

 

 

 الموضوع الخامس 

 .مناقشة شراء أصول  من كل من شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل و شركة السجاد الحديث

 القرار

 ( شركة تحت التصفية )عليها من شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل  ما و مبانى العلى شراء  باألجماعالموافقة  

 . رخمسة وسبعون جنيها ال غي ةعة واربعون الف وأربعمائفقط وقدره تسعة وستون مليون وثالثمائة ارب جم 69344425بمبلغ 

 

 

فقط وقدرة ثمانية وسبعون  جم 28105845بمبلغ  الحديثعليها من شركة السجاد  ما و مبانى الجماع على شراء وكذلك الموافقة باال

  .رمليون ومائتان ومائتان وخمسة الف وثمانمائة خمسة واربعون جنيها ال غي
 

تلك الشركتين التي تعد للترخيص العضاء مجلس االدارة لعمل عقود معاوضة  لشراء اصول من العادية  ةالعامالجمعية  يتم العرض عليو

 . اطراف ذات عالقة من

 

 

 السادسالموضوع 

 

 مناقشة اغالق وافتتاح فروع بيع جديدة

 

 القرار

 ــ: الموافقة باإلجماع على إفتتاح فروع بيع جديدة على النحو التالي: أوالا 

  .بالعقار الكائن بشارع طريق المنصورة ـ ترعة القنايات ـ حى منشية مبارك ـ الزقازيق محافظةالشرقية:  ( 3) معرض الزقازيق  .1

  .ـ العياط ـ محافظة الجيزة (ارض المحلج) تقسيم مدينة االمل  111بالعقار المقام على قطعة االرض رقم (:   1) العياط معرض  .1

ب شارع العشرينى  ـ حي السالم  ـاالسماعلية ثان ـ /11مربع  3العقار المقام على القطعة رقم : الجديداالسماعلية معرض  .3

 محافظة االسماعلية

 ــ: التالي فرع البيعالموافقة باإلجماع على الغاء : ثانياا 

مايو  15ة والمطل على شارع أ شارع قصر الثقاف 1الدور االرضى بالعقار رقم  1الكائن بالمحل رقم ـ :فرع بهتيم بالعنوان  .1

 .بجوار التوحيد والنور حى شرق اول شبرا الخيمة 

 

 السابعالموضوع 

 

 .تحديد موعد و إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة واالتفاق على جدول األعمال 

 القرار

                                لجمعية العامة العادية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر موعدا النعقاد ا18/3/1018يوم االربعاء  تحديد 

 .واإلتفاق على جدول األعمال 

 

 

 



 

 

 

 الثامنالموضوع 

 .به لزيادة راس المال المرخصإجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة  تحديد

 

 القرار

 :االتي للموافقة علي العامة غير العادية اجراءات دعوة الجمعيةتحديد 

 

من النظام  6وتعديل المادة الي مليار جنيه مصري  من خمسمائة مليون جنيه مصريالمرخص به الشركة زيادة راس المال   -

 .االساسي للشركة ليتفق مع هذه الزيادة

 .الي مليار جنيه مصري من خمسمائة مليون جنيه مصريالمرخص به  اعتماد نموذج االفصاح الخاص بزيادة راس المال  -

المرخص به تفويض رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب في ادخال اية تعديالت علي نموذج االفصاح الخاص بزيادة رأس المال   -

 .او اي جهة اخري الهيئة العامة للرقابة المالية  قد تراها

لمالية في دعوة الجمعية العامة الغير عادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة ا االدارة والعضو المنتدبتفويض رئيس المجلس   -

 .المرخص به راس المال ةعلي نشر نموذج الخاص بزياد

 

 

 

الرابعة مساءاا  شكر للسادة األعضاء وأعلن سيادته نهاية االجتماع حيث كانت الساعةال رئيس الجلسة/ وعقب ما تقدم وجه السيد األستاذ

 .من نفس اليوم 

 

  

    

 

 


