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 م31/3/2020 : تحريراً في

 الســادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
 

 تحيه طيبه وبعد,,,,
 

ة ـلشركة الشرقية الوطني اع الجمعية العامة العاديةـر اجتمـطيه محض مـادتكـلسي قـمرف

 م.31/3/2020المنعقدة بتاريخ  لألمن الغذائي

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 رئيس مجلس اإلدارة  

 

 طارق عبد الحميد الجندي
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 تماع الجمعية العامة العاديةجمحضر ا

 لشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي

 م31/3/2020بتاريخ 
 

بمقر اجتمعت الجمعية العامة العادية  الثالثة عصرا  وفي تمام الساعة  م31/3/2020 الموافق الثالثاءإنه في يوم 

/ رئيس المجلس  دـوة الموجهة من السيـاء  على الدعـوذلك بنالمنطقة الصناعية  –ع الشركة بمدينة بلبيس ـانـمص

 الم اليوم وجريدةالعجريدة  ) ي جريدتين يوميتينـالن عنها مرتين فـوالسادة أعضاء مجلس اإلدارة والتي تم اإلع

خ ـاريـبت يـانـثار ـ( وإخط الـوجريدة الم ومـم اليـالعالي ـ) بجريدتم 2020 /8/3 خـاريـار أول بتـإخط ( الـالم

 (. بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال ) م15/3/2020
 

 -أسمائهم : اآلتيوقد حضر االجتماع كل من السادة أعضاء مجلس اإلدارة  -
 

 عن نفسه رئيس المجلس األستاذ/ طارق عبدالحميد محمد الجنديالسيد  -1

 عن نفسه عضو السيد األستاذ الدكتور/محمد حازم عبداللطيف -2

 عن بنك ناصر االجتماعي عضو السيد األستاذ / صفوت زكريا كامل -3

 عن بنك ناصر االجتماعي عضو السيد األستاذ / طارق لطفي عبد السالم -4

 عن نفسه عضو هشام شوقي علي محمدالسيد األستاذ /  -5

 عن شركة بنادر االستثمارية عضو السيد األستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة -6

 عن شركة بنادر االستثمارية عضو السيد األستاذ / محمد سعيد محمد كامل -7

 خدمات محافظة الشرقيةعن صندوق  عضوة السيدة األستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير -8
 

 وحضر االجتماع كالً من :

 محمد بدروعنه األستاذ /  مراقب حسابات الشركة السيد األستــاذ / هاني فؤاد راشد  -1

  المدير العام السيد المحاسب /  عراقي عطية متولى -2

  مدير الشئون القانونية اذ / أحمد حافظ درازــــالسيد األست -3

 المدير المالي  المحاسب / عادل عبد الحليم البناالسيد  -4
 

 

رئيس مجلس إدارة الشركة واقترح سيادته تعيين  الجنديالحميد  وقد رأس االجتماع السيد األستاذ / طارق عبد

  -كل من السادة :
 

 أمين سر الجلسة أحمد حافظ دراز/  األستاذالسيد  -1

 فارز أصوات عبد هللا السيد الضوي/ المحاسب السيد  -2

 فارز أصوات محمد أحمد عبد المنعم الجدالسيد المحاسب /  -3

  .د وافق الحاضرون على هذا التعيينقو

 

 رئيس مجلس اإلدارة   مراقب الحسابات        فارزي األصوات     أمين سر الجلسة 

 1-     

 2-   
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 6227962 اـسهم منه 8527962  قانونيا   ال  ـتمثياع ـاالجتم يـفدد األسهم الحاضرون الممثلة ـوقد تبين أن ع

% 52.02وبلغت نسبة الحضور باإلنابة% 14.03سهم بنسبة 2300000 و %37.99بنسبة باألصالة  سهم

  .من عدد أسهم الشركة
 

 ا  ـطبقو قانونا  نعقاد / مراقب حسابات الشركة من صحة اإلوبعد تأكد السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة والسيد 

جريدتين  فينعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للشركة وأنه  تم نشر الدعوة إل األساسيكتمال النصاب بالنظام إل

جريدة العالم اليوم وجريدة  ( و ) م8/3/2020خ ـار أول بتاريـخطإ – المالوجريدة  العالم اليومجريدة  يوميتين )

 (. م15/3/2020خطار ثاني بتاريخ إ - المال

 فتتاح اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.إوقام السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة ب

 -:تيكاآلاستعراض جدول أعمال الجمعية وكان  فيثم بدء ثم رحب سيادته بالسادة الحضور  
   
 م.2019تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل عام   -1

 م.31/12/2019تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في   -2

 م. 31/12/2019المصادقة علي القوائم المالية  للشركة عن السنة المالية المنتهية في   -3

 م.31/12/2019إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في   -4

 تحديد مكافأة وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة.  -5

 م وتحديد أتعابه.2020الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام   -6

 الموافقة علي الترخيص لمجلس اإلدارة في تقديم التبرعات.  -7

 م.31/12/2019الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في   -8

 م.2019يالت التي طرأت علي مجلس اإلدارة في عام الموافقة علي التعد -9
 

   -:م2019تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل عام :  أوالً 
 .م31/12/2019 فيتم عرض تقرير مجلس اإلدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية 

 

 تقرير مجلس اإلدارة. عتمادإ : الموافقة باإلجماع علي القرار
 

 :م31/12/9201 في تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي  :ثانياً 
 

 .م31/12/2019 فيالمنتهى  الماليتقريره عن القوائم المالية عن العام مراقب حسابات الشركة تلى السيد / 
 

  .عتماد تقرير مراقب الحساباتإعلى : الموافقة باإلجماع  القرار
 

 -:م31/12/2019القوائم المالية  للشركة عن السنة المالية المنتهية في  المصادقة علي:  ثالثاً 
 

 م.31/12/2019تم عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 

 م.31/12/2019القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة باإلجماع علي إعتماد : القرار
 

   

 رئيس مجلس اإلدارة مراقب الحسابات فارزي األصوات      أمين سر الجلسة
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 -:م31/12/2019إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في رابعاً : 
 

 يـة فـة المنتهيـاليـة المـن السنـس اإلدارة عـاء مجلـة رئيس وأعضـراء ذمـى إبـاع علـباإلجمالموافقة  : القرار

 م مع مالحظة عدم إشتراك السادة أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت.31/12/2019           
 

 -وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة: مكافأةتحديد  : خامساً 
 

 

  و ـللعضجنية  3000ع ـاء مجلس اإلدارة بواقـباإلجماع على تحديد بدل حضور جلسات أعض الموافقة القرار :

 التصويت. فيالسادة أعضاء مجلس اإلدارة  شتراكإمع مالحظة عدم  الواحدةعن الجلسة            
 

 -:م وتحديد أتعابه2020تعيين مراقب الحسابات عن عام  الموافقة علي:  سادساً 
 

  م 2020 الحاليمراقب لحسابات الشركة عن العام راشد  هانيالموافقة باإلجماع على تعين السيد /  القرار :

 نتقاالت.ألف جنيها  ال غير ( شاملة اإل ثالثونو خمسة جنيه ) فقط 35000بأتعاب قدرها            
 

 -:الترخيص لمجلس اإلدارة في تقديم التبرعات الموافقة علي : سابعاً 
 

 .)فقط عشرون ألف جنيها  ال غير( جنيه 20000تقديم تبرعات قدرها  الموافقة باإلجماع علي القرار:
 

 -م:31/12/9201الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في :  سامناً 
 

 م31/12/2019عن السنة المالية المنتهية في تم عرض تقرير حوكمة الشركات 
 

 تقرير حوكمة الشركات. الموافقة باإلجماع علي القرار :

 

 -:م9201طرأت علي مجلس اإلدارة في عام  تاسعاً : الموافقة علي التعديالت التي
 

 الموافقة باإلجماع على التعديالت التي طرأت علي مجلس اإلدارة. القرار :
 

  ة ـامـة العـن الهيئـر مـاد المحضـمي اعتـة فـالشرك يـامـاذ / أحمد حافظ السيد دراز محـتض السيد األسـويـتف -

 .والغرفة التجارية ستثمار وفى التعامل مع السجل التجاريلال  
 

 .الرابعة عصرا  وقد أقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة  -
 

 رئيس مجلس اإلدارة مراقب الحسابات فارزي األصوات      أمين سر الجلسة

 1-     

 2-   
 

                                                                               

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس االجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة 

لمساهمين بالشركة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد , وذلك في مواجهة الغير و ا

 و الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة.
                                                                            

 رئيس مجلس اإلدارة
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