
محضر اجتماع 
جمعیة عامة غیر عادیة 

شركة ذات مسئولیة محدودة
 التنفیذیة والئحتھ2018 لسنة 72تخضع الحكام القانون رقم 

 

انھ في یوم         الموافق    /      /       عقدت الجمعیة العامة غیر عادیة  بمقر 
الشرطة الكائن في                                                                  بناءا 

علي الدعوي الموجھ من السید مدیر الشركة الي كال من : 

- السید مراقب حسابات الشركة .1

- السادة الشركاء .2

- الھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة .3

وقد حضر االجتماع كال من :

السید / -1

السید / - 2

 -  . مراقب حسابات الشركة /       -- السید3

ولم تحضر الھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة .

بدأ السید مدیر الشركة االجتماع مرحبا بالسادة الحضور ، اقترح تعیین األستاذ / 
فارزي أصوات           و األستاذة /         امین سر الجلسة ، وكال من األستاذة / 
وقد وافق الحضور علي ھذا التعیین .

ھذا وقد اعلن السید مراقب الحسابات صحة ھذا االجتماع و قانونیتھ بنسبة حضور 
 % من كامل رأس مال الشركة .100بلغت 

 وبناءا علیھ انتقل مدیر الشركة الي النظر في جدول االعمال و الذي جاء علي 
النحو التالي :

 النظر في تعدیل اسم الشركة .  أوال : 

االمر الذي       الي        عرض السید مدیر الشركة امر تعدیل اسم الشركة من 
  "  من النظام األساسي للشركة .١یتطلب تعدیل نص المادة "  



) من النظام األساسي للشركة ١وافق الحضور باالجماع علي تعدیل نص المادة (
لتصبح علي النحو التالي

المادة قبل التعدیل 
اسم الشركة :

المادة بعد التعدیل 
إسم الشركة :

وافق الحضور باالجماع علي تعدیل اسم الشركة .

ثانیا : النظر في دخول شریكین جدیدین :
عرض السید مدیر الشركة امر بیع بعض الحصص المملوكة للسید ولم یرغب 

في شراء أي من ھذه الحصص المعروضة للبیع وطلب بیعھا        الشریك السید / 
 "  من النظام األساسي للشركة ٦لالوالده القصر االمر یتطلب تعدیل نص المادة " 

.

وكذلك         وافق الحضور باالجماع علي بیع بعض الحصص المملوكة للشریك / 
) من النظام األساسي للشركة لتصبح علي النحو التالي .٦تعدیل نص المادة رقم (

یصبح نص المادة " قبل التعدیل " بحیث 
 جنیھ مصري ( مائة الف ) جنیھ مصري ، 100000حدد رأس مال الشركة بمبلغ 

 جنیھ مصري ( جنیھ مصري ) و 1 حصة قیمة كل منھا 100000موزعا الي 
جمیعھا حصص نقدیة ، و قد تم توزیع ھذه الحصص بین الشركاء علي الوجھ 

التالي .

اسم صاحب الحصة م
وجنسیتھ 

القیمة ب جنیھ عدد الحصص  
مصري 

نسبة 
المشاركة 

عملة الوفاء 
نقدي

جنیھ مصري 960009600096/ مصر 1

جنیھ مصري 400040004/ مصر 2

 %100000100000100االجمالي 
 %.100 وتبلغ نسبة المشاركة المصریة 

و نص المادة " بعد التعدیل "
 جنیھ مصري ( مائة الف ) جنیھ مصري ، 100000حدد رأس مال الشركة بمبلغ 

 جنیھ مصري ( جنیھ مصري ) و 1 حصة قیمة كل منھا 100000موزعا الي 
جمیعھا حصص نقدیة ، و قد تم توزیع ھذه الحصص بین الشركاء علي الوجھ 

التالي .



اسم صاحب الحصة م
وجنسیتھ 

القیمة ب جنیھ عدد الحصص  
مصري 

نسبة 
المشاركة 

عملة الوفاء 
نقدي

جنیھ مصري %500005000050/ مصر 1

جنیھ مصري %400040004/ مصر 2

جنیھ مصري %230002300023/ مصریة 3

جنیھ مصري %230002300023/ مصري 4

 %100000100000100االجمالي 

 % 100وتبلغ مسبة المشاركة المصریة 

وافق الحاضرون باإلجماع علي قرار بیع الحصص .

       و األستاذة /            ھذا وقد وافقت الجمعیة علي تفویض كال من األستاذ / 
مجتمعین او منفردین في اعتماد محضر اجتماع الجمعیة و كذلك       واالستاذة / 

عقد التعدیل امام الھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ، كما فوضتھم منفردین 
بالتوقیع علي عقد التعدیل امام الشھر العقاري لالستثمار وذلك للتعامل مع الغرفة 

التجاریة والسجل التجاري وجمیع الجھات الحكومیة و الغیر حكومیة .

انتھي االجتماع في تمام الساعة الواحدة مساءا .

 


