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 تملخص قرارا

 إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد

 م11/3/2019بتاريخ 

 
 -القرارات كاآلتي: م وكان ملخص11/3/2019المنعقد بتاريخ  باإلشارة إلي مجلس إدارة الشركة

 

 وافق مجلس اإلدارة علي تعيين السيد / محمد سعيد محمد كامل خلفاً للسيد / حسن أحمد دارز  -1

 ممثالً عن شركة بنادر االستثمارية في عضوية مجلس اإلدارة.     
 

 السنةالقوائم المالية عن  بمراجعةالمراجعة التي قامت  ةمحضر لجن اعتماد الموافقة علي -2

 م.31/12/2018المنتهية في      
 

 .م31/12/2018المنتهية في  السنةالقوائم المالية عن  اعتماد علي ةالموافق -3
 

 م.13/4/2019يوم السبت الموافق  ة الجمعية العامة العادية السنويوافق المجلس علي دعو -4
 

  ,      م13/4/2019وافق المجلس علي دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم السبت الموافق   -5

 .46,  45,  26النظام األساسي رقم د وذلك للنظر في تعديل موا     
 

 في اللجنة لتصبح  اً إعادة تشكيل لجنة االستثمار بإضافة السيد / محمد سعيد محمد كامل عضو   -6

 علي النحو التالي:      

 

 المنصب اسم العضو م

 رئيس اللجنة السيد األستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف 1

 عضو السيد األستاذ / محمد إلهامي حسين                          2

 عضو السيد األستاذ / محمد سيد سالم صديق 3

 عضو السيد األستاذ / هشام شوقي على محمد 4

 عضو السيد األستاذ / محمد سعيد محمد كامل 5

 

 

http://www.elsharkyaelwatanya.com/
mailto:info@elsharkyaelwatanya.com


 National Company Sharkia                                                                 الشركة الشرقية الوطنية

 For Food Security                                                                                               لألمن الغذائي        

 ( S.A.E )                                                                                            ــة1981لسنـ 159)ش.م.م( طبقاً للقانون 
 Capital issued and paid 81963560 L.E                                                           81963560رأس المال المصدر و المدفوع 

  Zagazig –C.R : 47172                                                                                         الزقازيق – 47172س . ت :       
 

 (055) 2349574فاكس :  –(     055) 2302188 – 2309374تليفون :  -مديرية الزراعة               مبني مجمع المشروعات اإلستثمارية أمام –اإلدارة : الزقازيق 

 (055) 2900410:  فاكس –     (                   055) 2900411تليقون :  -          العاشر من رمضان                           –طريق بلبيس  200,4المصانع : الكيلو 

 Website: www.elsharkyaelwatanya.com                                                          E-mail : info@elsharkyaelwatanya.com 

 وبخصوص مشروع توزيع األرباح سوف يتم إقراره من مجلس اإلدارة قبل إنعقاد الجمعية  -7

 العامة العادية السنوي.     
     

 

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب 

والقواعد والقرارات الصادرة اإلفصاح عنها وفقاً ألحكام قانون سوق المال والئحته التنفيذية 

 تنفيذاً لها.
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 طارق عبد الحميد الجندي
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