
 

 محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضةملخص 
T.M.G Holding Company  شركة مساهمة مصرية 

 2016لسنة  1رقم 
 6201مارس  8المنعقد فى و 

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ) شركة مساهمة مصرية ( وذلك فى الساعة الثانية ونصف 
برئاسة السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس  بمقر الشركة 2016مارس  8الموافق  ثالثاءمن بعد ظهر يوم ال

  -مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة األعضاء : 
  عضو مجلس اإلدارة –األستاذ الدكتور / محمد هشام الشريف 
 عضو مجلس اإلدارة  – هويده حسين أحمد/   ةاألستاذ 
 عضو مجلس اإلدارة –حمد هالل األستاذ / حسام م 
  عضو مجلس اإلدارة –األستاذ الدكتور / محمد شوقى السيد  
  عضو مجلس اإلدارة –األستاذ الدكتور / هانى صالح سرى الدين 
  يحيى محمد السيد المهندس/باألصاله ومفوضًا من  عضو مجلس اإلدارة –األستاذ / جمال الدين حسين الجندى

 دارة عضو مجلس اال –بن الدن 

وقد دعى لحضور اإلجتماع كل من األستاذ / مجدى حشيش المحاسب القانونى واألستاذ / عماد حافظ راغب 
عمرو الشعبينى نيابة  /حشيش، كما حضر األستاذ مجدىالمحاسب القانونى مراقبا حسابات الشركة وقد حضر األستاذ / 

 عن األستاذ / عماد حافظ راغب.
 

 .أبو طالب محموداألستاذ /  وتولى أمانة سر االجتماع

 و فيما يلى ملخص اإلجتماع: 

 2015 نوفمبر 10والمنعقد فى  اعتماد مجلس اإلدارة السابق -1

 .31/12/2015المالية المنتهية في  سنةمشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خالل ال اعتماد -2

 التاايوالقااوائم الماليااة الملحقااة واإليضاااحات المتممااة لهااا و  12/2015/ 31اعتماااد قااوائم المركاال المااالى  للشااركة فااي  -3
 تتضمن القوائم المالية لكل من :

 2015 ديسمبر 31القوائم المالية المجمعة فى  -

 2015 ديسمبر 31القوائم المالية المستقلة فى  -

 



 كما يلى:حساب التوليع المقترح عتماد ا  -4

 314,672,049 أرباح العام
 77,175,452 أرباح مرحلة

 
391.847.501 

  يخصم 
 15,733,602 احتياطى قانونى  5%

 300.000.000 توليعات  نقدية للسادة المساهمين
 75.000 حصة العاملين 

 3.000.000 مكأفاة أعضاء مجلس اإلدارة
 73.038.898 مرحل للعام القادم 

 

، حيااب بل اات مبيعااات جميااع 2015 برديساام 31المنتهيااة فااى  الماليااة الساانةنتااائم مبيعااات المجموعااة عاان  اعتماااد -5
جنياة خاالل نفاس الفتارة مان العاام  ملياار  6.6مقارنة بحاوالي جنية  مليار 6.2  حوالي  2015المشاريع خاالل عام 

 .%95بنسبة  الماضي

  2016اعتماد الموالنة النقدية لعام  -6

 –بمااادينتى  2016ماااارس  26موافاااق الالسااابت الموافقاااة علاااى الااادعوة للجمعياااة العاماااة العادياااة للشاااركة لالنعقااااد ياااوم  -7
 .القاهرة الجديدة

 .2016مارس  26يوم السبت الموافق  هعقدالموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والملمع  -8

 
 .  نصف عصر ذات اليومو الثالثة فى الساعة  االجتماعوقد انتهى 


