
 

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

 26/05/2016المنعقدة يوم الخميس الموافق 

 
عرفة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / عالء احمد عبد المقصود 

لعرفة االجهات اإلدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة لي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات و إ
دوالر أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم  94050000لالستثمارات واالستشارات ش.م.م ورأسمالها المصدر 

دينة العاشر الكائن فى م للمالبس الجاهزة كتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة السويسريةم  17426
الموافق  الخميسيوم  عصراالنصف و  الثالثة( في تمام الساعة A1من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة )

26/05/2016. 
 .بوالعضو المنتد اإلدارةبصفته رئيس مجلس  عرفةالسيد الدكتور/عالء أحمد عبد المقصود وقد رأس االجتماع 

 :كما يليإدارة الشركة  السادة أعضاء مجلسضر االجتماع و قد ح

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

 مجلس إدارةعضو  - شيرين أحمد عبد المقصود عرفة/  ةالسيد

 عضو مجلس إدارة - هالة محمد كمال هاشم / ةالسيد

 السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب

 السيدة/ مها هاشم محمد كمال

 عضو مجلس إدارة -

عضو مجلس إدارة ممثال عن شركة كونكريت  -
 للمالبس الجاهزة ش.م.م

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 -                       محمد السيد التركيالسيد /  -

 فارز أصوات -                      أحمد حسن ادريسالسيد /  -

 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

ضر  سهم 228,852,184عدد ) االجتماعتبين أنه قد ح صالة (  سهم 1,257)عددوباأل سهم باإلنابة و (  اجمالي اال

 .( سهم470,250,000الشركة البالغ عددها )رأسمال من كامل أسهم  %48,67تمثل 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

 .31/01/2016في  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  31/01/2016

 القرار
 في ةالمنتهيالمالية  عن السنةالشركة عن نشاط الشركة اعتماد تقرير مجلس إدارة على  الموافقة باالجماع

31/01/2016. 
 البند الثاني

 السنة المالية المنتهية فيمراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن  النظر في اعتماد تقرير السيد/
31/01/2016. 

على  31/01/2016في  ةالمنتهيالمالية  السنةمراقب حسابات الشركة بتالوة تقريره عن القوائم المالية عن  قام السيد/
 السادة مساهمي الشركة وبعد المداولة قررت الجمعية

 القرار
في  ةلمنتهياالمالية  السنةاعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن على  الموافقة باالجماع

31/01/2016. 
  



 

 البند الثالث
 .31/01/2016في  ةالمنتهيعن السنة المالية النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة 

 
مي الشركة مساه بعضداولة فى بنودها وقد قدم مساهمي الشركة على القوائم المالية للشركة والم بعد اطالع السادة /

 من االرباح المرحلة.ممولة اسهم زيادة مجانية  اصدار في صورةارباح  مقترح لمجلس االدارة بدراسة توزيع
 و بعد المداولة قررت الجمعية 

 القرار 
وعدم توزيع اى  31/01/2016 في ةالمنتهيالمالية  السنةاعتماد القوائم المالية للشركة عن على  الموافقة باالجماع

 .31/01/2016عن السنة المالية المنتهية في  ارباح
 

 البند الرابع
خالء مسئوليتهم عن أعمال رئيس و إبراء ذمة السادة النظر في   ةلمالياادارة الشركة عن السنة أعضاء مجلس اإلدارة وا 

 .31/01/2016في  ةالمنتهي
 بعد أن تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس اإلدارة من التصويت فقد قررت الجمعية

 
 القرار

خالء مسئوليتهم عن أعمال رئيس و على إبراء ذمة السادة  الموافقة باالجماع عن  ادارة الشركةأعضاء مجلس اإلدارة وا 
 .31/01/2016في  ةالمنتهي السنة المالية

 
 البند الخامس

 .31/01/2017في  ةالمنتهي ةالمالي سنةالنظر في تحديد بدالت الحضور واالنتقال للسادة أعضاء مجلس اإلدارة عن ال 
 

 قررت الجمعيةالمداولة فقد و بعد المناقشة و 
 القرار 

 .31/01/2017في  ةالمنتهيالمالية  السنةأعضاء مجلس إدارة الشركة عن بدالت الحضور واالنتقال عن  السادة تنازل
  




