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 محضر إجتماع مجلس اإلدارة

 الغذائيلشركة الشرقية الوطنية لألمن 

 م13/8/2020( بتاريخ 7رقم )
   

 جدول األعمال:
 

 م.30/6/2020 في المنتهية المالية الفترة عنعرض محضر لجنة المراجعة  أوالً    :

 م.30/6/2020 في المنتهية المالية الفترة عنعرض القوائم المالية  ثانيـــاً :

 .عرض آخر موقف ألسهم الخزينة ثالثـــاً :

 عرض ما يستجد من أعمال. رابعــاً :
 

 ـرالمحضـــــــ
 

ع مجلس اإلدارة ـإجتم را  ـالثانية عشر ظهاعة ـالس امـتم ىـوف م13/8/2020الموافق  الخميسوم ـي يـفإنه 

  العاشر من رمضان( –طريق بلبيس  200,4الكيلو  ) بمدينة بلبيس مصانع الشركةبمقر 

 -:س المجلس( وبحضور كال  من السادة)رئي الجنديبرئاسة السيد األستاذ / طارق عبد الحميد محمد 
 

 عن نفسه رئيس المجلس     السيد األستاذ / طارق عبدالحميد محمد الجندي -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 شركة بنادر االستثمارية عضو السيد األستاذ / محمد سعيد محمد كامل -5

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

 عن نفسه عضو هشام شوقي علي محمدالسيد األستاذ /  -7

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

 اعن نفسه عضوة هدير أحمد فؤاد سليمان أباظةالسيدة األستاذة /  -9
 

 

 

 -:السادة كالً من إعتذروقد 

 عن نفسه عضو السيد األستاذ / محمد إلهامي حسين محمد -1
 

 وحضر االجتماع كالً من :
 

 المـديـر العــام السيد المحاسب / عراقي عطية متولى -1

 أمين سر الجلسة - مدير الشئون القانونية السيد األستــــاذ / أحمد حافظ دراز -2

 المدير المالي سيد صالحالسيد المحــاسب /  -3
 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة   أمين سر الجلسة
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 :م30/6/2020 في المنتهية المالية الفترة عرض محضر لجنة المراجعة عن -:أوالً 
 

التي قامت بمراجعة القوائم المالية  محضر اجتماع لجنة المراجعة لجنة المرجعة/ رئيس  عرض السيد األستاذ

 .م30/6/2020عن الفترة المالية المنتهية في 

  القرار:
 

 اعتماد محضر لجنة المرجعة. بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي

 
 

       :م30/6/2020 في المنتهية المالية الفترة عرض القوائم المالية عن -:ثانياً 
 

 .م30/6/2020المنتهية في  الفترة/ رئيس مجلس اإلدارة القوائم المالية عن  األستاذرض السيد ع

 القرار:
 

 .م30/6/2020الفترة المنتهية اعتماد القوائم المالية عن  بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي

 

 :عرض آخر موقف ألسهم الخزينة -:ثالثاً 
 

المذكرة المقدمة من مدير الشئون القانونية بخصوص موقف أسهم  مجلس اإلدارةعرض السيد األستاذ / رئيس 

سهـم بنسبـة  59588م بإجمـالـي 7/4/2020م حتي 24/3/2020الخزينـة التـي تـم شرائهـا خـالل الفترة من 

 % من رأس مال الشركة.0.363

 القرار:
 

ويض ـع تفـم مـسه 59588 بإجمالي أسهم الخزينةع ـات النظر وافق المجلس علي بيـبعد المناقشة وتبادل وجه

 .تلك األسهم علي أعلي سعر بالسوقفي بيع السيد رئيس مجلس اإلدارة 
 

 :عرض ما يستجد من أعمال -:رابعاً 
 

 تفـويـض عــمرا  ـعص الثالثةة ـالساعانت ـحيث كحيث أنـه ال يـوجـد مـا يستجـد مـن أعمـال أقفـل المحضر 

 ارـستثماعتمـاد المحضر من  الهيئة العـامة لال إنهـاء يـة فـي الشركـامـدراز مح السيد حافظ / أحمد اذـتـاألس

 وإنهاء اإلجراءات فـي الغرفة التجارية والسجل التجاري.
 

 أمين سر الجلسة                                                                   رئيس مجلس اإلدارة       

 
 

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

, 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   

 

 طارق عبد الحميد محمد الجندي
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