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هحضز إجتواع هجلض اإلدارة
لشزكت الشزقٍت الىطٌٍت لألهي الغذائً
رقن (;) بتارٌخ :897/;/99
جذول األعوال:
أوالً :اَزخبة رئيس يجهس اإلدارح.
ثاًٍاً :ػرض يب يسزجذ يٍ أػًبل.

الوحضــــــــز
إَهههه فههههي يههههىو انسههههجذ انًىافههههق  4303/0/00وفهههها رًههههبو انسههههبػخ انخبيسههههخ يسههههب إجزًههههغ يجهههههس اإلدارح
ثًقههههر انشههههركخ ثبنسقههههبزيق ( يجُهههها يجًههههغ انًشههههروػبد االسههههزثًبريخ يحبفظههههخ انشههههرقيخ – أيههههبو يذيريههههخ
انسراػهههخ) ثرئبسهههخ انسهههيذ ااسهههزبر  /طهههبر ػجهههذ انحًيهههذ يحًهههذ انجُهههذ (رئهههيس انًجههههس) وثحضهههىر كههه
يٍ انسبدح - :
-0
-4
-0
-2
-0
-6
-3
-2

انسيذ ااسزبر  /طبر ػجذانحًيذ يحًذ انجُذ
انسيذ ااسزبر انذكزىر /يحًذ حبزو ػجذانهطيف
انسيذ ااسزبر  /يحًذ إنهبيي حسيٍ
انسيذ ااسزبر  /يحًذ شريف سيبج
انسيذ ااسزبر  /حسٍ انسيذ يحًذ ػهي
انسيذ ااسزبر  /يحًذ ػجذ انؼظيى أحًذ
انسيذ ااسزبر  /يحًذ ػها انرفبػي
انسيذح ااسزبرح  /هذير أحًذ فؤاد سهيًبٌ أثبظخ

وحضز االجتواع كالً هي :
 -0انسيذ انًحبست  /ػراقي ػطيخ يزىنا
 -4انسيذ انًحبست  /ػبدل انجُب
 -0انسيذ ااسزبر  /أحًذ حبفع دراز
 -2انسيذ انًحبست  /يبهر يحًذ فهًا قًىرح

اإلدارح  :انسقبزيق – يجُي يجًغ انًشروػبد اإلسزثًبريخ أيبو يذيريخ انسراػخ
انًصبَغ  :انكيهى  2,433طريق ثهجيس – انؼبشر يٍ ريضبٌ

رئيس انًجهس
ػضى
ػضى

ػٍ َفس
ػٍ َفس
ػٍ َفس

ػضى
ػضى
ػضى
ػضى

ػٍ َفس
ػٍ ثُك َبصر االجزًبػي
ػٍ صُذو خذيبد يحبفظخ انشرقيخ
ػٍ ثُك َبصر االجزًبػي

ػضىح

ػٍ َفسهب

انًذير انؼبو
انًذير انًبني
يذير انشئىٌ انقبَىَيخ
أييٍ سر انجهسخ
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ونًب كبٌ اإلجزًبع قبَىَيب ثحضىر يؼظى ااػضب ثذ في جذول ااػًبل ػها انُحى انزبني:
أوالً - :اًتخاب رئٍض هجلض اإلدارة:
اَزخت انسبدح أػضب يجهس اإلدارح انسيذ ااسزبر  /طبر ػجذ انحًيذ انجُذ رئيسب نًجهس اإلدارح.
وافق انًجهس ػهي رؼييٍ ك يٍ انسيذ ااسزبر /يحًذ ػيذ انؼظيى أحًذ ػضى يجهس إدارح يًث ُ ػٍ صُذو
خذيبد يحبفظخ انشرقيخ و رؼييٍ انسيذ ااسزبر  /حسٍ انسيذ يحًذ ػهي  ,انسيذ ااسزبر  /يحًذ ػها انرفبػي ,
انسيذ ااسزبر  /يحًذ سيذ سبنى صذيق أػضب يجهس إدارح يًثهيٍ ػٍ ثُك َبصر االجزًبػي.
ثاًٍاً :عزض ها ٌظتجذ هي أعوال:
ونًب كبٌ ال يىجذ يب يسزجذ يٍ أػًبل اقفم انًحضر حيث كبَذ انسبػخ انسبدسخ يسب يغ رفىيط ااسزبر  /أحًذ
حبفع انسيذ دراز يحبيي انشركخ في إَهب اػزًبد انًحضر يٍ انهيئخ انؼبيخ ن سزثًبر وانزؼبيم في انغرفخ
انزجبريخ وانسجم انزجبر .
أهٍي طز الجلظت

رئٍض هجلض اإلدارة

هاهز هحوذ فهوى قوىرة

طارق عبذ الحوٍذ هحوذ الجٌذي
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