
 

 

 ( 511) إدارة مجلس  اجتماع محضر

 51/9/7152بجلسته المنعقده فى  شركة النساجون الشرقيون للسجاد

 الخامسة مساء وفى تمام الساعة اإلدارةرئيس مجلس عبدالمطلب  صالح عبدالعزيز/ األستاذ بناء على الدعوة الموجهة من السيد       

 -:األعمال التالي  وذلك للنظر فى جدول رمضان بالعاشرمنالرئيسى وذلك بمقر الشركة  01/9/7102الموافق  االحد ومي

  ــ اعتماد المحضر السابق 0 

( مصر)تأكيد الموافقة على زيادة راس مال شركة النساجون الشرقيون امريكا مع االعتذار عن مساهمة شركة النساجون الشرقيون  –2
 .فى الزيادة المطلوبة

 

- :رئيس مجلس اإلدارة  وبحضور كل من  صالح عبدالعزيز عبدالمطلب / اذوقد رأس االجتماع السيد األست

 وــــــعض  دمحم فريد فؤاد خميس/ األستاذ   .0

 وــــــعض  محمود فوزى دمحم فؤاد خميس/ األستاذ   .7

 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

 وــــــعض  عمرو محمود فوزي دمحم فؤاد خميس/ األستاذ   .6

 وــــــعض  دمحم فريد فؤاد خميس دمحم/األستاذ   .2

 وــــــعض  محمود أمين محمود سعد /  األستاذ  .8

 وــــــعض  دمحم دمحم دمحم علي عامر/ األستاذ   .9

 وــــــعض  دمحم قطري عبدهللا/  ذاألستا  .01

 عضــــــو  عالء الدين محمود شحاته/ األستاذ  .00

 عضــــــو  معتصم إبراهيم أحمد راشدالسيد / األستاذ  .07

 وــــــعض  ودوده عبدالرحمن بدران/ االستاذة   .03

 وــــــعض شركة مصر لتأمينات الحياه على عبد الرحمن دمحم العراقى/ االستاذ   .04

 وــــــعض شركة مصر للتأمين نبيل دمحم دمحم سرحان/ ستاذ اال  .05

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 رئيـس االجتماع الجلسة عبد المطلب 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

فى ( مصر)االعتذار عن مساهمة شركة النساجون الشرقيون  تأكيد الموافقة على زيادة راس مال شركة النساجون الشرقيون امريكا مع
 .الزيادة المطلوبة

 القرار 

في  مساهمةعدم المع  مليون دوالر 07بمبلغ ( التابعةالشركة )مال شركة النساجون الشرقيون امريكا  الموافقة باالجماع علي زيادة راس

لشرقيون للسجاد بمصر والتي تتمثل في اقامة مصنع سجاد جديد وشراء انوال نظرا للتوسعات التي تقوم بها شركة النساجون ازيادة تلك ال

على أن تتم الزيادة ومن ثم فتح باب االكتتاب في تلك الزيادة لغير المساهمين بالشركة التابعة  ،وخطوط تجهيز جديدة لزيادة الطاقة االنتاجية

بإعطاء  إدارة الشركة التابعةمع توصية ، ي ذلك الشأن بالواليات المتحدة االمريكيةوفقا لالجراءات القانونية المتبعة ف بالقيمة العادلة للسهم

 .مساهمي شركة النساجون الشرقيون بمصرمن لمن يرغب في االكتتاب  ةاولوي

 
مساءاً  لسادسةا الشكر للسادة األعضاء وأعلن سيادته نهاية االجتماع حيث كانت الساعة رئيس الجلسة/ وعقب ما تقدم وجه السيد األستاذ

 .من نفس اليوم 

 

 

 

 

 

 

  

 رئيس االجتماع

 

 

 صالح عبدالعزيز عبدالمطلب


