
 

 محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
 لشركة العرفة لالستثمارات واالستشارات ش.م.م

 
بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / عالء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات اإلدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة 

دوالر أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري  94050000مصدر لعرفة لالستثمارات واالستشارات ش.م.م ورأسمالها الا
كائن فى ال للمالبس الجاهزة مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة السويسرية  17426تحت رقم 

ًا يوم األحد ظهر النصف و الثانية ( في تمام الساعة A1من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة )مدينة العاشر 
 .31/5/2015موافق ال

 .بوالعضو المنتد اإلدارةبصفته رئيس مجلس  عرفةالسيد الدكتور/عالء أحمد عبد المقصود وقد رأس االجتماع 

 إدارة الشركة كل من : السادة أعضاء مجلسضر االجتماع و قد ح

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب -  عرفةالسيد الدكتور/ عالء أحمد عبد المقصود 

 عضو مجلس إدارة - شيرين أحمد عبد المقصود عرفة/  ةالسيد

 عضو مجلس إدارة - هالة محمد كمال هاشم / ةالسيد

 محمد سيد أحمد الشافعي السيد /

 السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب

 عضو مجلس إدارة -

 

 عضو مجلس إدارة  -

كما حضر االجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.   

 الشركة.مراقب حسابات يوسف كامل أسعد السيد األستاذ /  االجتماعحضر كما 

 عن الهيئة العامة للرقابة المالية .ممثل حضر االجتماع لم ي و 

 

 



 

 عن الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.ممثل حضر االجتماع و لم ي

 السادةوفى بداية االجتماع اقترح السيد / رئيس االجتماع تعيين كل من 

 أمين سر االجتماع -           حسن ادريس      محمد أحمد السيد /  -

 فارز أصوات -                      محمد السيد التركىالسيد /  -

 فارز أصوات -                      أحمد بدوى محمودالسيد /  -

 وقد وافقت الجمعية العامة العادية باإلجماع على هذا التعيين .

سيد/ رئيس االجتماع من  سادة المساهمين طلب ال سبة حضور ال سيد مراقب الحسابات بمراجعة ن يث ح لالجتماعال
ان باإلنابة و ( سرررهم 15,058,385)عددوباألصرررالة ( سرررهم 250,465,960عدد ) االجتماعتبين أنه قد حضرررر 

 .( سهم470250000عددها )الشركة البالغ رأسمال من كامل أسهم  %56,46تمثل اجمالى االسهم الحاضرة 

وأعلن السيد/ رئيس االجتماع توافر النصاب القانوني لصحة االجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول األعمال 
 و اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

 
 البند األول

 .31/1/2015في  ةالمنتهيالمالية  عن السنةاعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة النظر في 
في  ةتهيالمنالمالية  السنةقام السيد/ رئيس مجلس اإلدارة بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن 

 بعد المداولة قررت الجمعيةعلى السادة مساهمي الشركة و  31/1/2015
 القرار

الشركة عن نشاط اعتماد تقرير مجلس إدارة ( سهم على 20,773اعترض عدد )( سهم و 265503572عدد ) وافق
 .31/1/2015في  ةالمنتهيالمالية  عن السنةالشركة 

 البند الثاني
 .31/1/2015 السنة المالية المنتهية فيمراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن  النظر في اعتماد تقرير السيد/

على  31/1/2015في  ةالمنتهيالمالية  السنةمراقب حسابات الشركة بتالوة تقريره عن القوائم المالية عن  قام السيد/
 السادة مساهمي الشركة وبعد المداولة قررت الجمعية

 القرار
اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على ( سهم 32006اعترض عدد )( سهم و 265492339عدد ) وافق

 .31/1/2015في  ةالمنتهيالمالية  السنةعن القوائم المالية عن 
 

 



 

 البند الثالث
 .31/1/2015في  ةالمنتهيعن السنة المالية النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة 

 والمداولة فى بنودها فقد قررت الجمعيةمساهمي الشركة على القوائم المالية للشركة  بعد اطالع السادة /
 القرار 

ة المالي السنةاعتماد القوائم المالية للشركة عن ( سهم على 28420اعترض عدد )( سهم و 265495925عدد ) وافق
 التالي: بح على النحوصوذلك بعد تعديل مشروع توزيع االرباح الوارد بالقوائم المالية لي 31/01/2015 في ةالمنتهي

 
ح العاماربأصافي     4 831 624   

مرحلة أرباح    29  539 537   

   161 371 34       صافي الربح القابل للتوزيع  

    ويتم توزيعه كاالتي:  

 590 241 احتياطي قانوني
توزيع نقدى –نصيب المساهمين     4 702 500   

   000 154 نصيب العاملين   

   - مكافأة أعضاء مجلس االدارة  

   071 273 29 أرباح مرحلة للعام التالي  

   34 371 161   

 

المرحلة  العام واالرباح رباحاللسهم الواحد تموياًل من  سنتعلى السادة المساهمين بواقع  ارباح نقدالتوزيع اويتم 
مجلس ادارة الشركة في وتفويض السيد/ رئيس  31/1/2015الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 

تحديد مواعيد االستحقاق والصرف بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة وااليداع والحفظ المركزي والبورصة 
   2016ة بحد أقصى ينايرالمصرية حين توافر السيولة النقدية بالشرك

 البند الرابع
خالء مسئوليتهم عنالنظر في   ةالمنتهي ةالماليادارة الشركة عن السنة أعمال  إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة وا 

 .31/1/2015في 
 بعد أن تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس اإلدارة من التصويت فقد قررت الجمعية

 
 



 

 القرار
خالء ( سهم 26990اعترض عدد )( سهم و 33908276عدد ) وافق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة وا 

 .31/1/2015في  ةالمنتهي ادارة الشركة عن السنة الماليةمسئوليتهم عن أعمال 
 

 البند الخامس
في  ةالمنتهي ةالمالي سنةالنظر في تحديد بدالت الحضور واالنتقال للسادة أعضاء مجلس اإلدارة عن ال 

31/1/2016. 
 مداولة فقد قررت الجمعيةالو بعد المناقشة و 

 القرار 
في  ةالمنتهيالمالية  السنةأعضاء مجلس إدارة الشركة عن بدالت الحضور واالنتقال عن  السادة تنازل
31/1/2016. 

 البند السادس
 .31/1/2016في  ةالمنتهيالمالية  السنةلشركة وتحديد أتعابه عن االنظر في تجديد تعيين مراقب حسابات 

 المداولة فقد قررت الجمعيةو بعد المناقشة 
 القرار  

على تجديد تعيين السيد األستاذ / يوسف كامل  ( سهم20995( سهم واعترض عدد )265503350عدد ) وافق
ي ف ةالمنتهيالمالية  السنةوشركاه محاسبون قانونيون مراقب حسابات الشركة عن يوسف كامل مكتب  –أسعد 
 أمريكى.دوالر  4,000و تحديد اتعابه بمبلغ  31/1/2016
 

 البند السابع
 .31/1/2016في  ةالمنتهي ةالماليسنة الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع عن ال

 المداولة فقد قررت الجمعيةبعد المناقشة و 
 القرار

الترخيص لمجلس اإلدارة أو من يفوضه و  31/1/2015العام المالى السابق المنتهي في  اعتماد تبرعات الموافقة على
أقصي كحد  دوالر أمريكى 10,000حدود مبلغ وذلك في  31/1/2016في  ةالمنتهيالمالية  السنةبالتبرع خالل 

 .وتفويض مجلس اإلدارة في صرف هذه التبرعات
 
 
 



 

 البند الثامن
 النظر في اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس االدارة.

 استبعاد أسهم السادة اعضاء مجلس االدارة من التصويت فقد قررت الجمعيةبعد أن تم 
 

 القرار
 31/1/2015الموافقة على اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس االدارة خالل السنة المالية المنتهية في 

 ليصبح تشكيل المجلس على النحو التالي:

 
 مجلس االدارة والعضو المنتدب رئيس الدكتور/ عالء احمد عبد المقصود عرفه

 شركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م  /السادة
 هاشم محمد كمال هاشم مها يمثلها السيدة/و 

 عضو مجلس االدارة 

 عضو مجلس االدارة السيدة/ هالة محمد كمال هاشم

 عضو مجلس االدارة السيدة/  شيرين احمد عبد المقصود عرفه

 عضو مجلس االدارة داود االستاذ/ محمد احمد حسن

  عضو مجلس االدارة االستاذ/ محمد سيد احمد الشافعى
  عضو مجلس االدارة االستاذ/ اريستد جوزيتى

 عضو مجلس االدارة السيدة/ سماء عبدالجواد محمد رجب
  عضو مجلس االدارة انيماريا لويزا تشيكونالسيدة/ 

 
 .لمدة اخرى االدارةمجلس  عضوية تجديد تعيينو هي  التجاري كماات الواردة في السجل مع ابقاء الصالحي

 

  




