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 إجتماع مجلس اإلدارةمحضر 

 الغذائيلشركة الشرقية الوطنية لألمن 

 م4/4/2017( بتاريخ 4رقم )
 

 جدول األعمال:
 

 .المعلفعرض مذكرة بخصوص تشغيل  أوالً:

 .عرض ما يستجد من أعمال ثانياً:
 

 ـرالمحضـــــــ
 

إجتمهههع مجلهههس اإلدارة بمقهههر  عصهههرا   الثالثهههةوفهههم تمهههام السهههاعة  4/4/2017الموافهههق  الثالثههها يهههوم  فهههيإنههه  

أمهههام مديريهههة الزراعهههة(  –محافظهههة الشهههرقية  االسهههتثماريةالشهههركة بالزقهههازيق ) مبنهههم مجمهههع المشهههروعات 

 ( وبحضور كال  من السادة :)رئيس المجلس الجنديمحمد برئاسة السيد األستاذ / طارق عبد الحميد 

 -وقد حضر االجتماع كل من السادة أعضاء مجلس اإلدارة اآلتي أسمائهم : -
 

 عن نفس  رئيس المجلس الجندي/ طارق عبدالحميد محمد السيد األستاذ  -1

 عن نفس  عضو الدكتور/ محمد حازم عبداللطيفاألستاذ السيد  -2

 عن نفس  عضو                          محمد إلهامي حسين/ األستاذ السيد  -3

 عن بنك ناصر االجتماعي عضو حسن السيد محمد علي/ األستاذ السيد  -4

 عن بنك ناصر االجتماعي عضو محمد علم الرفاعي/ األستاذ السيد  -5

 عن صندوق خدمات محافظة الشرقية عضو محمد عبد العظيم أحمد/  ستاذاأل السيد -6
 

 وقد أعتذر عن االجتماع كالً من:

 عن نفس  عضو محمد شريف سياج/ األستاذ السيد  -1

 عن بنك ناصر االجتماعي  محمد سيد سالم صديق /األستاذ السيد  -2

 عن نفسها عضوة أباظة/ هدير أحمد فؤاد سليمان  ستاذةالسيدة األ -3
 

 كالً من : االجتماعوحضر 

 المدير العام                  عطية متولم                      عراقيالسيد المحاسب /   -1

                الماليالمدير                                                    عادل البناالسيد المحاسب /  -2

                 مدير الشئون القانونية                 السيد األستاذ / أحمد حافظ دراز                             -3

 أمين سر الجلسة                السيد المحاسب / ماهر محمد فهمم قمورة                 -4

 رئيس مجلس اإلدارة   أمين سر الجلسة
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 : التاليجدول األعمال علم النحو  فياألعضا  بد   معظم قانونيا  بحضور جتماعاالولما كان 
  

 :عرض مذكرة بخصوص تشغيل المعلف:  -أوالً: 
 

/ مدير عام الشركة بخصوص  االستاذ عرض السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة المذكرة المقدمة من السيد

 .تشغيل معلف تسمين المواشي

 .احاط  القرار :
 

 

 :ثانياً: عرض ما يستجد من أعمال

نظرا  إلحالة السيد األستاذ / ثروت فهيم مصطفي مدير الشئون القانونية للشركة للمعاش لبلوغ  السن  -1

 لشئون القانونية للشركة.ذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير اقد تم تعيين السيد األستا  القانوني 
 

 لشئون القانونية للشركة.ذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير استا  وافقة المجلس علي تعيين السيد األ القرار:
 

 .عصرا   الثالثة و النصفحيث كانت الساعة اقفل المحضر  وقد

 

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 إجرا ات إنعقاد

 و الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة.

 

 لجلسة                                                                   رئيس مجلس اإلدارةأمين سر ا       
 

 

 الجنديماهر محمد فهمى قمورة                                                       طارق عبد الحميد محمد       
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