
 Sharkia National Company                                                                 الشسكت الشسقيت الوطىيت

 For Food Security                                                                                               لألمه الغرائي        

 ( S.A.E )                                                                                            ــت9199لسىـ 1=9)ش.م.م( طبقاً للقاوون 
 Capital issued and paid 81963560 L.E                                                           8<=;<991المال المصدز و المدفوع زأض 

  Zagazig –C.R : 47172                                                                                         الصقاشيق – :797>ض . ث :       
 

 (300) 4029032فبكظ :  –(     300) 4034022 – 4039032رهيفٌٕ :  -يذيشيخ انضساعخ               يجُي يجًع انًششٔعبد اإلعزثًبسيخ أيبو –اإلداسح : انضقبصيق 

 (300) 4933203:  فبكظ –       (                 300) 4933200ٌٕ : رهيف -                            انعبشش يٍ سيضبٌ         –طشيق ثهجيظ  433,2انًصبَع : انكيهٕ 

 Website: www.elsharkyaelwatanya.com                                                            E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com 
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 انضقبصيق  – 23034ششكخ يغبًْخ يصشيخ ط.د :

 يهيٌٕ جُيّ يصشي  043سأط انًبل انًشخص ثّ 

 جُيّ يصشي  20910013سأط انًبل انًصذس ٔانًذفٕع 

 

  

 
 

 انعبديخنذضٕس اجزًبع انجًعيخ انعبيخ 

 يزششف انغيذ األعزبر / سئيظ يجهظ إداسح انششكخ ٔيجهظ إداسرٓب 

 انًغبًْيٍ نذضٕس انجًعيخ انعبيخ انعبديخ نهششكخ  ثذعٕح انغبدح

 انثبنثخ عصشا  في رًبو انغبعخ و 00/0/4340انًٕافق  األسثعبءيٕو 

 طشيق ثهجيظ انعبشش يٍ سيضبٌ 2.433انكيهٕ  يصبَع انششكخثًقش 
 

 للىظس في جدول األعمال التالي:وذلك 
 

 و.4343رقشيش يجهظ اإلداسح عٍ َشبط انششكخ خالل عبو   -0

 .و00/04/4343رقشيش يشاقت دغبثبد انششكخ عٍ انقٕائى انًبنيخ ٔانًيضاَيخ عٍ انعبو انًبني انًُزٓي في   -4

 . و00/04/4343انقٕائى انًبنيخ  نهششكخ عٍ انغُخ انًبنيخ انًُزٓيخ في  انًصبدقخ عهي  -0

 انًٕافقخ عهي يششٔع رٕصيع األسثبح انًقزشدخ يٍ يجهظ اإلداسح.  -2

 و.00/04/4343إثشاء ريخ سئيظ ٔأعضبء يجهظ اإلداسح عٍ انغُخ انًبنيخ انًُزٓيخ في   -0

 .كبفأح ٔثذالد أعضبء يجهظ اإلداسحرذذيذ ي  -1

 .و ٔرذذيذ أرعبث4340ّانًٕافقخ عهي رعييٍ يشاقت انذغبثبد عٍ عبو   -3

 .نًجهظ اإلداسح في رقذيى انزجشعبدانًٕافقخ عهي انزشخيص   -2

 و.00/04/4343انًٕافقخ عهي رقشيش دٕكًخ انششكبد عٍ انغُخ انًبنيخ انًُزٓيخ في   -9

 إَزخبة أعضبء يجهظ اإلداسح نهششكخ. -03
 

 -: يوووجه عىايت السادة المساهميه إلي ما يل
 

 

  عهي اإلداسح ،ش يٍ غيش أعضبء يجهظ ـثطشيق األصبنخ أٔ اإلَبثخ نًغبْى آخنكم يغبْى انذق في دضٕس انجًعيخ انعبيخ   -0

 أيبو كبيهخ عهي األقم.يخ ثثالثخ أٌ يقذو شٓبدح يٍ أييٍ انذفظ رفيذ رجًيذ األعٓى قجم انًٕعذ انًذذد نجذء اجزًبع انجًع    
 

  انجًعيخ بد ـي اإلداسح انًبنيخ نهششكخ قجم إَعقـإن كزبثخ  ب ـأي أعئهخ أٔ اعزفغبساد رزعهق ثبنًٕضٕعبد انًزكٕسح يزعيٍ رقذيًٓ  -4

 انضقبصيق. – ثثالس أيبو عهي األقم ثًقش انششكخ ثًجُي يجًع انًششٔعبد اإلعزثًبسيخ أيبو يذيشيخ انضساعخ     
 

 نهًششخ راريّ ّ عيشِ ـي انزششخ نعضٕيخ يجهظ اإلداسح أٌ يقذو طهت انزششخ إلداسح انششكخ يشفق ثـبْى يشغت فـنكم يغ  -0

  يٕضخ ثٓب عٍ انًششخ ٔخجشارّ انعًهيّ ٔاألعًبل انزي رٕالْب في انغُٕاد انغبثقخ ٔيب إرا كبٌ يشغم أعًبل ثزاد انششكخ      

 عهي األقم. ب  ٔأعًّٓ انزي يًزهكٓب في انششكخ قجم إَعقبد انجًعيخ ثخًغخ عشش يٕي     
 

  انششكخ ض ـالع ثًشكـبًْيٍ نإلطـنعضٕيخ يجهظ اإلداسح رذذ رصشف انًغٕف انًششذيٍ ـٕف رضع إداسح انششكخ كشـع  -2

 عهي األقم. يٕيب  ٔالئذزّ قجم إَعقبد انجًعيخ ثخًغخ عشش  009شزشطٓب انقبٌَٕ سقى انًغزُذاد انزي إٔكزنك انجيبَبد ٔ     
 

 خ ـانثبنثخ ـبعـانغبو ـرًي ـفو 3/2/4340ٕافق ـانً بءـاألسثعٕو ـي يــبع انثبَـٌٕ االجزًـبة يكـش انُصـٕافـذو رـخ عـبنـي دـف -0

 ثُفظ انعُٕاٌ . شا  ـعص    

 زئيط مجلط اإلدازة   

 
                                                طازق عبدالحميد الجىدي 

  دعــوة


