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 / مدير عام ادارة اإلفصاح عناية    
 

 تحيه طيبه وبعد,,,,

 

 م.18/3/2020خ بتاري المنعقدة العادية غير الجمعية العامة اجتماعمحضر مرفق طيه 

 

 االحترام فائقوتفضلوا بقبول 

 

 رئيس مجلس اإلدارة  

 

 الجندي طارق عبد الحميد
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 العادية غير تماع الجمعية العامةجمحضر ا

 لشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي

 م18/3/2020بتاريخ 
 

غير العامة الجمعية اجتمعت  الثالثة عصرا  وفي تمام الساعة  م18/3/2020الموافق  األربعاءيوم إنه في 

الموجهة من السيد  وذلك بناء  على الدعوة المنطقة الصناعية –بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبيس العادية 

العالم جريدة  ) يوميتينرئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس اإلدارة والتي تم اإلعالن عنها في جريدتين 

م ) بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال ( وإخطار ثاني 19/2/2020إخطار أول بتاريخ  ( المال اليوم وجريدة

 ) بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال (. م25/2/2020بتاريخ 

 

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

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

 عن نفسه عضو الدكتور/ محمد حازم عبداللطيفاألستاذ السيد  -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 سعيد محمد كاملمحمد  السيد األستاذ / -6

 عن صندوق خدمات محافظة الشرقية عضوة السيدة األستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير -7

 وحضر االجتماع كالً من :
 

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

عراقي عطية متولىالسيد المحاسب /   -2   المدير العام 

  مدير الشئون القانونية اذ / أحمد حافظ درازــــالسيد األست -3

  المدير المالي السيد المحاسب / عادل عبد الحليم البنا -4
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رئيس مجلس إدارة الشركة واقترح سيادته تعيين  الجنديالحميد  االجتماع السيد األستاذ / طارق عبدوقد رأس 

  -كل من السادة :
 

 أمين سر الجلسة دراز السيد أحمد حافظ/  األستاذالسيد  -1

 فارز أصوات عبد هللا السيد محمد الضوي/ المحاسب السيد  -2

 فارز أصوات المنعم الجدمحمد أحمد عبد السيد المحاسب /  -3
 

 .د وافق الحاضرون على هذا التعيينقو
 

 %59.54بنسبة  سهم 9761358ن الممثلة في االجتماع تمثيال  قانونيا   وقد تبين أن عدد األسهم الحاضري

 %.18.44بنسبة  باإلنابة سهم 3023611و  %41.1بنسبة  باألصالة سهم 6737747منها 
  

      قانونا  وبعد تأكد السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة االنعقاد 

العادية  غير وأنه  تم نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامةوطبقا  الكتمال النصاب بالنظام األساسي للشركة 

م ) بجريدتي 19/2/2020إخطار أول بتاريخ جريدتين يوميتين ) جريدة العالم اليوم وجريدة المال في للشركة 

 م ) بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال (.25/2/2020العالم اليوم وجريدة المال ( وإخطار ثاني بتاريخ 
 

 كاآلتي: ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان

 

 ( من النظام األساسي للشركة: 3الموافقة علي تعديل المادة رقم )  -1
 

  ي ــاسـام األسـالنظ نـم(  3) م ـادة رقـديل المـي تعـاع علـر العادية باإلجمـوافقت الجمعية العامة غي رار:ـالق

 -ي:ــللشركة علي النحو التال          
 

 -( قبل التعديل :3نص المادة )
  -غرض هذه الشركة هو :

ع فيما هو مسموح به االستثمار في كافة مجاالت األمن الغذائي وفقا ألحكام القانون والتجارة العامة والتوزي

تجعلها التي  األساسيةوتجهيز األراضي بالمرافق  استصالح,  التصدير في نطاق أغراض الشركةقانونا  , 

 .العقاري وشراء وبيع األراضيواالستثمار ,  المستصلحةقابله لالستزراع واستزراع األراضي 
 

ذه ـارسة هـالتراخيص الالزمة لمموالقرارات السارية وبشـرط استصدار مع مراعاة أحكام وقوانين واللوائح 

ي ـا التـات وغيرهـع الشركـأي وجه من الوجوه مـرك بـتكون لها مصلحه أو تشتوز للشركة أن ـاألنشطة ويج

ا أن ـوز لهـا يجـا في مصر أو الخارج كمأعماال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضهتزاول 

 تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
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  -( بعد التعديل :3نص المادة )
  -غرض هذه الشركة هو : 

ع فيما هـو مسموح بـه االستثمار في كافة مجاالت األمن الغذائي وفقا ألحكام القانون والتجارة العامة والتوزي

ا ـتجعلهالتي  األساسيةوتجهيز األراضي بالمرافق  استصالح,  التصدير في نطاق أغراض الشركةقانونا  , 

اء ـإنش,  راء وبيع األراضيـالعقاري وشواالستثمـار ,  قابله لالستزراع واستزراع األراضي المستصلحة

 .السيارات نوتشغيل محطة خدمات وتموي
 

ذه ـارسة هـالتراخيص الالزمة لمموالقرارات السارية وبشـرط استصدار مع مراعاة أحكام وقوانين واللوائح 

ي ـا التـات وغيرهـع الشركـأي وجه من الوجوه مـرك بـوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشتـويج األنشطة

ا أن ـوز لهـا يجـتزاول أعماال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كم

 القانون والئحته التنفيذية. تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  ألحكام

 
وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض السيد األستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي رئيس مجلس  -

ماد محضر اعتمجتمعين أو منفردين في  تاذ/ أحمد حافظ السيد دراز مدير الشئون القانونيةالسيد األساإلدارة و 

ة ـراها الهيئة العامـد تـة التعديالت التي قـافـال كـوادخ ارـستثممن الهيئة العامة لالالجمعية العامة غير العادية 

والتوقيع علي عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري و التأشير  وعقد التعديل لالستثمار علي محضر الجمعية

 .اروالغرفة التجارية ونشر عقد التعديل في صحيفة االستثم في السجل التجاريبذلك 
 

 .الثالثة والنصف عصرا  وقد أقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة 

 

 رئيس مجلس اإلدارة مراقب الحسابات فارزي األصوات      أمين سر الجلسة

 1-      
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أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس االجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة 

, وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة هما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد

 و الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة.

 رئيس مجلس اإلدارة
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