
 

 

 ( 107) إدارة مجلس  اجتماع محضر

 11/4/1717في بجلسته المنعقده  شركة النساجون الشرقيون للسجاد

 

 الثانية ظهراالساعة وفى تمام  اإلدارةرئيس مجلس عبدالمطلب  صالح عبدالعزيز/ األستاذ بناء على الدعوة الموجهة من السيد       

 -:التالياألعمال  وذلك للنظر فى جدول رمضان نم شربالعا الرئيسيوذلك بمقر الشركة  21/4/1212الموافق  االحد يوم

 .اعتماد المحضر السابق .2

 .كرونا لجائحةتعديل التوزيعات المقترحة طبقا مناقشة  .1

 

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

 وــــــعض  ياسمين محمد فريد فؤاد خميس/  األستاذة  .2

 وــــــعض  فريده محمد فريد فؤاد خميس/  األستاذة  .1

 وــــــعض  محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس/ األستاذ   .3

 وــــــعض  عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس/ األستاذ   .4

 وــــــعض  محمد محمد فريد فؤاد خميس/  األستاذ  .5

 وــــــعض  محمود أمين محمود سعد /  األستاذ  .6

 وــــــعض  محمد محمد على عامر /  األستاذ  .7

 وــــــعض  محمد قطري عبدهللا/  األستاذ  .8

 عضــــــو  مدحت حسين عبد الحليم/ األستاذ  .9

 عضــــــو  السيد معتصم ابراهيم احمد راشد/ األستاذ  .22

 وــــــعض  ودوده عبدالرحمن بدران/ االستاذة   .22

 وــــــعض شركة مصر لتأمينات الحياه على عبد الرحمن محمد العراقى/ االستاذ   .21

 وــــــعض شركة مصر للتأمين نبيل محمد محمد سرحان/ االستاذ   .23

 

 

 

 

 

 رئيس االجتماع                                                                                       

 صالح عبدالعزيز عبدالمطلب                                                                          

        

 

 

 

 



 

 

 جالل محمد عبد المجيد/ و باكتمال النصاب القانوني يكون االجتماع صحيحا وتولى أمانة السر األستاذ 

 2رئيـس 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  

- القـــرار-

 .الموافقة باالجماع على التصديق على المحضر السابق 

 الموضوع الثاني

 .كرونا لجائحةمناقشة تعديل التوزيعات المقترحة طبقا 

- القـــرار-

    -: التاليعلى النحو المقترحة األرباح  ائمة توزيعمشروع تعديل ق الموافقة على

 المصرى القيمة بالجنية

017 111 077 

(439 944 13 ) 

146 044 114 

971 417 760 

 بيــان           

 صافي ربح العام

 لة لالحتياطى الرأسمالىواصول ثابتة محارباح بيع 

 أرباح مرحلة من العام السابق

 صافي الربح القابل للتوزيع

 لكل سهم قرش 16بواقع  نصيب المساهمين 934 314 049

 نصيب العاملين 96 777 777

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 4 377 777

 أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي 307 447 100

 

الشكر للسادة األعضاء وأعلن سيادته نهاية االجتماع حيث كانت  رئيس الجلسة/ ما تقدم وجه السيد األستاذوعقب 

 من نفس اليوم الثالثة عصرا  الساعة

 رئيس االجتماع                                                                                                 

 المطلب العزيز عبد صالح عبد                                                                                  

          
 

 

عن صحة ماورد في هذا المحضر  ةبانني مسئوال مسئولية  قانونية كامل رئيـس االجتماعبصفتى _  عبد المطلب صالح عبد العزيز / اقر انا 

  .من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين اوالشركاء بالشركة والهيئة العامة لالشتثمار والمناطق الحرة

 .وهذا اقرار منى بذلك 

 رئيس االجتماع                                                                                                       

 المطلب عبد العزيز صالح عبد                                                                                               


