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 طٍبه وبعد,,,, تحٍه

 

)انغيقققش انًٕ قققق(  42/4/4303ؽيقققّ ي ؼقققش امزًقققبد يجهقققس اإلداسح انًُعققققذ ثز بسيققق    يشفقققق

 .االسزثًبسٔسٕف َٕافيكى ثّ ثعذ اعزًبدِ يٍ ْيئخ 

 

 االحتزام فائكوتفضلىا بمبىل 

 

 رئٍض هجلض اإلدارة                                                                     

 

     الجٌدي طارق عبد الحوٍد                                                                              
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 إجتواع هجلض اإلدارةهحضز 

 الغذائًلشزكت الشزلٍت الىطٌٍت لألهي 

 897:/:/9:( بتارٌخ :رلن )
 

 جدول األعوال:

 

 .انُظبو األسبسي نهششكخيُبقشخ رعذيم ثعغ يٕاد  أوالً:

 .عشع يب يسزجذ يٍ أعًبل ثاًٍاً:

 

 ـزالوحضـــــــ
 

ٔفققققا رًققققبو انسققققبعخ ان بديققققخ عشققققش  ٓققققشا  إمزًققققع يجهققققس  42/4/4303انًٕافققققق  انثال ققققب يققققٕو  فققققيإَققققّ 

أيققققبو  –ي بفظققققخ انشققققشقيخ  االسققققزثًبسيخاإلداسح ثًقققققش انشققققشكخ ثبنضقققققبصيق ) يجُققققا يجًققققع انًشققققشٔعبد 

( )س قققققيس انًجهقققققس انجُقققققذ ي ًقققققذ يذيشيقققققخ انضساعقققققخ( ثش بسقققققخ انسقققققيذ األسقققققزبر / ؽقققققبس  عجقققققذ ان ًيقققققذ 

 -ٔث ؼٕس كال  يٍ انسبدح : 

 عٍ َفسّ س يس انًجهس انجُذ / ؽبس  عجذان ًيذ ي ًذ انسيذ األسزبر  -0

 عٍ َفسّ عؼٕ انذكزٕس/ ي ًذ حبصو عجذانهطيفاألسزبر انسيذ  -4

 عٍ َفسّ عؼٕ                          ي ًذ إنٓبيي حسيٍ/ األسزبر انسيذ  -0

 عٍ َفسّ عؼٕ / ْشبو شٕقي عها ي ًذاألسزبر انسيذ  -2

 عٍ ثُك َبطش االمزًبعي عؼٕ حسٍ انسيذ ي ًذ عهي/ األسزبر انسيذ  -0

  عؼٕ انسيذ األسزبر / أسبيخ ان سيُي حًذ ساليخ -6

 عٍ ثُك َبطش االمزًبعي عؼٕ انشفبعيي ًذ عها / األسزبر انسيذ  -3

 عٍ َفسٓب عؼٕح / ْذيش أحًذ فؤاد سهيًبٌ أثب خ سزبرحانسيذح األ -2
 

 ولد إعتذر عي اإلجتواع
 

 عٍ طُذٔ  خذيبد ي بفظخ انششقيخ عؼٕ ي ًذ عجذ انعظيى أحًذ/  سزبراأل انسيذ -0

 

 كالً هي : االجتواعوحضز 

 انًذيش انعبو                  عطيخ يزٕنا                      عشاقيانسيذ انً بست /   -0

                انًبنيانًذيش                                                    عبدل انجُبانسيذ انً بست /  -4

 ي بيا انششكخ                                 انسيذ األسزبر / أحًذ حبفظ دساص                             -0

 أييٍ سش انجهسخ                انسيذ انً بست / يبْش ي ًذ فًٓا قًٕسح                 -2

 : انزبنيمذٔل األعًبل عها انُ ٕ  فياألعؼب  ثذ   يعظى قبََٕيب  ث ؼٕس مزًبداإلٔنًب كبٌ 
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 :هٌالشت تعدٌل بعط هىاد الٌظام األطاطً للشزكت -أوالً:  
 

انًطهٕة رعذيهٓب ْٔي انًٕاد سبسي نهششكخ ثعغ يٕاد انُظبو األ س يس يجهس اإلداسح/  عشع انسيذ األسزبر

(0 – 2 – 03 – 06 – 03 – 02 – 09 – 40 – 40 – 46 – 09 – 20 – 24 – 20 – 22 – 00 – 06) 
 

 المزار:
 

 :ثعذ انًُبقشخ ٔرجبدل ٔمٓبد انُظش ٔافق انًجهس عهي
 

 انًٕافقخ عهي يقزشح رعذيم انغشع في ػٕ  انذساسخ انًعذح يٍ انششكخ ٔ انًعزًذح يٍ انسيذ س يس   -0

 و.46/4/4303 ثزبسي يجهس اإلداسح ٔ انًؤسخخ 
 

قشاس اعزًبد رقشيش اإلفظبح ثشأٌ انسيش في إمشا اد رعذيم غشع انششكخ ؽجقب  ألحكبو انًبدح سقى  -4

 يٍ قٕاعذ انقيذ ٔ انشطت ثبنجٕسطخ انًظشيخ.  22
 

ٔ دعٕح انجًعيخ  يٕاد انُظبو األسبسي رعذيمانششكخ ثبنسيش في إمشا اد رفٕيغ س يس يجهس إداسح  -0

 يم ثعذ َشش رقشيش اإلفظبح. انعبيخ غيش انعبديخ نهُظش في انزعذ
 

رفٕيغ س يس يجهس إداسح انششكخ في إمشا اد انزعذيالد انزي رطهجٓب انجٓبد اإلداسيخ عهي رقشيش  -2

 اإلفظبح.

 

       :ها ٌظتجد هي أعوالعزض  -: ثاًٍاً 
 

انًزكشح انًقذيخ يٍ انسيذ األسزبر / ْشبو شٕقي عؼٕ يجهس  / س يس يجهس اإلداسح عشع انسيذ األسزبر

ٔرنك خ انطبقخ نهظُبعبد اإلنكزشَٔيخ ٔاإلػب ح إني ششكاإلداسح ثخظٕص ؽهت عذو ر ٕيم أيٕال أخش  

 أكزفب   ثبن ظّ انًٕمٕدح نذيُب.

 المزار:
 

حظض انششكخ في ششكخ ثعذ انًُبقشخ ٔرجبدل ٔمٓبد انُظش ٔافق انًجهس عهي اإلسزًشاس في سذاد ثبقي 

 انطبقخ نهظُبعبد اإلنكزشَٔيخ ٔاإلػب ح ٔر فظ كال  يٍ األسزبر / أسبيخ ان سيُي ٔ األسزبر / ْشبو شٕقي.

 

دساص ي بيي انششكخ  انسيذ / أحًذ حبفظ رفٕيغ األسزبر عي عظشا   انثبَيخحيث كبَذ انسبعخ ٔاقفم انً ؼش 

 .سزثًبسنالانً ؼش يٍ  انٓيئخ انعبيخ  اعزًبد إَٓب  في

 

 أهٍي طز الجلظت                                                                   رئٍض هجلض اإلدارة       
 

 

 الجٌديهاهز هحود فهوى لوىرة                                                       طارق عبد الحوٍد هحود       


