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 هحضر اجتواع

 بورسعيذلشركة (   1/2202هجلس االدارة رقن )  

 )ش.م.م( السراعية والوقاوالتللتنوية 

 م 2202 / 3/ 14 الووافق األثنين يوم الونعقذ

 
 "ش.م.م" بناء على الدعوة الموجهة الزراعٌة والمقاوالتبورسعٌد للتنمٌة عقد اجتماع مجلس ادارة شركة 

      الٌننوم  مسنناءا تاسننعاالسنناعا الوذلننف فننً تمننام  اإلدارةرئننٌس مجلننس أحمنند بننا محمنند بننا عبنند العزٌننز السننناا مننا السننٌد /   
 بورسعٌد – 4الجمهورٌة وصفٌة زغلول برج الجمهورٌة شقة ش  11الكائن بمقر الشركة  0200/ 2 / 73 الموافق األثنٌا 
 

 : وقد حضر االجتماع كل ما السادة-  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ونائب رئٌس مجلس األدارة العضو المنتدب                            ٌحٌى أحمد السٌد عاشورالسٌد /  -7

 عضوا بمجلس ادارة الشركة                        شرٌف عادل ابراهٌم جرجسالسٌد /  -0

 عضوا بمجلس ادارة الشركة                       محمد عماد الدٌا على مرسى السٌد/  -2

عنا ررٌنق  –السنناا  با عبد العزٌنز * وقد وافق الحاضروا على أا ٌكوا حضور السٌد رئٌس مجلس األدارة / أحمد با محمد

 وأا ٌكوا التصوٌت على بنود األجتماع ألكترونٌا عا ررٌق األنترنت -األنترنت 

  حاضروا باألجماع على أا ٌترأس تلف وقد وافق العدد الحاضرٌا قد اكتمل النصاب القانونً لالجتماع ب أاوحٌث

للشركة بناء على التفوٌض ونائب رئٌس مجلس األدارة العضو المنتدب ٌحٌى أحمد السٌد عاشور الجلسا السٌد / 

محمد محمد عٌد وقد وافق الحاضروا باألجماع على تعٌٌا السٌد /  –الممنوح لسٌادتا ما السٌد رئٌس مجلس األدارة 

 سر االجتماع ..." بسم هللا الرحما الرحٌم " وٌبدأ مناقشة جدول االعمال . أمٌا - مخٌمر

 

                               أمٌا السر 

 رئٌس األجتماع                                                                        
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 الموافننق  الخمننٌسالنعقنناد اجتمنناع الجمعٌننة العامننة العادٌننة ٌننوم  دعوووة الدوويذ رئوويس هجلووس األدارةعننرض ومناقشننة :  أوال

 فً االتىللنظر  1/3/0200

 .27/70/0207عرض و مناقشة تقرٌر مجلس االدارة عا نتائج اعمال السنة المالٌة المنتهٌة فً   -7

 .27/70/0207/ مراقب حسابات الشركة عا القوائم المالٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً  ٌدعرض ومناقشة تقرٌر الس -0

 .27/70/0207عرض ومناقشة القوائم المالٌة ونتائج اعمال الفترة للسنة المالٌة المنتهٌة فً  -2

والتصدٌق على تقرٌر مراقنب الحسنابات عنا  07/70/0207عرض ومناقشة تقرٌر الحوكمة عا السنة المالٌة المنتهٌة فى  -3

 تقرٌر الحوكمة

واعضنناء مجلننس االدارة عننا اعمننال  -العضننو المنتنندب  –والسننٌد  مجلننس األدارة ابننراء ذمننة السننادة رئننٌسعننرض ومناقشننة  -4

 ادارتهم للشركة حتى تارٌخا

حٌنث اننا ال توجند عقنود  –الموافقة على العقود المبرمة ) التشغٌلٌة واألٌجارٌنة فقنر ولٌسنت عقنود معوضنا عرض ومناقشة  .5

 معاوضة ( حتى تارٌخا

وفنت  بناب الترشنٌ   -أسنتمرار السنٌد / رئنٌس مجلنس األدارة فنى منصنبا مجلس األدارة أستقالتا مع عرض ومناقشة تقدٌم  -1

 على أا تسلم رلبات الترشٌ  بالٌد بمقر الشركة . 3/3/0200وحتى  74/2/0200لعضوٌة مجلس األدارة أبتداء ما تارٌخ 

عا ررٌنق األقتنراع ارة الجدٌد على أا ٌتم أنتخاب مجلس األد – علما بأا مجلس األدارة قائم بعملا حتى موعد أنعقاد الجمعٌة –

 .وأعمال مبدأ التصوٌت التراكمى كلما أمكا ذلف السرى 

 مناقشة تجدٌد التعٌٌا للسٌد / مراقب حسابات الشركة وتحدٌد أتعابا عا السنة المالٌة المقبلة. -0

  0200 تحدٌد بدل حضور الجلسات و بدل اإلنتقال  للسادة إعضاء مجلس اإلدارة للعامعرض ومناقشة  -9

 0207عرض ومناقشة تنازل السٌد رئٌس مجلس األدارة عا بدل حضور الجلسات عا عام  -72

  7/7/0200ابتدأ ما عا عملا كعضو منتدب العضو المنتدب عا مكافأتا المقررة عرض ومناقشة تنازل السٌد  -77

 

 

                                      أمٌا السر 

 رئٌس األجتماع                                                                  
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 -: األول القرار

 الموافننق  الخمننٌسالنعقنناد اجتمنناع الجمعٌننة العامننة العادٌننة ٌننوم  دعوووة الدوويذ رئوويس هجلووس األدارةالووافقووة باألجووواع علووي 

   فً االتىللنظر فى تمام الساعا الثانٌة والنصف ظهرا  1/3/0200

 .27/70/0207عرض و مناقشة تقرٌر مجلس االدارة عا نتائج اعمال السنة المالٌة المنتهٌة فً   -7

 .27/70/0207/ مراقب حسابات الشركة عا القوائم المالٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً  ٌدعرض ومناقشة تقرٌر الس -0

 .27/70/0207عرض ومناقشة القوائم المالٌة ونتائج اعمال الفترة للسنة المالٌة المنتهٌة فً  -2

والتصدٌق على تقرٌر مراقنب الحسنابات عنا  07/70/0207عرض ومناقشة تقرٌر الحوكمة عا السنة المالٌة المنتهٌة فى  -3

 تقرٌر الحوكمة

واعضنناء مجلننس االدارة عننا اعمننال  -العضننو المنتنندب  –والسننٌد  مجلننس األدارة ابننراء ذمننة السننادة رئننٌسعننرض ومناقشننة  -4

 ادارتهم للشركة حتى تارٌخا

حٌنث اننا ال توجند عقنود  –الموافقة على العقود المبرمة ) التشغٌلٌة واألٌجارٌنة فقنر ولٌسنت عقنود معوضنا عرض ومناقشة  .5

 معاوضة ( حتى تارٌخا

وفنت  بناب الترشنٌ   -أسنتمرار السنٌد / رئنٌس مجلنس األدارة فنى منصنبا عرض ومناقشة تقدٌم مجلس األدارة أستقالتا مع  -1

 على أا تسلم رلبات الترشٌ  بالٌد بمقر الشركة . 3/3/0200وحتى  74/2/0200لعضوٌة مجلس األدارة أبتداء ما تارٌخ 

عا ررٌنق األقتنراع ارة الجدٌد على أا ٌتم أنتخاب مجلس األد –علما بأا مجلس األدارة قائم بعملا حتى موعد أنعقاد الجمعٌة  –

 .وأعمال مبدأ التصوٌت التراكمى كلما أمكا ذلف السرى 

 مناقشة تجدٌد التعٌٌا للسٌد / مراقب حسابات الشركة وتحدٌد أتعابا عا السنة المالٌة المقبلة. -0

  0200 تحدٌد بدل حضور الجلسات و بدل اإلنتقال  للسادة إعضاء مجلس اإلدارة للعامعرض ومناقشة  -9

 0207عرض ومناقشة تنازل السٌد رئٌس مجلس األدارة عا بدل حضور الجلسات عا عام  -72

 7/7/0200العضو المنتدب عا مكافأتا المقررة عا عملا كعضو منتدب ابتدأ ما عرض ومناقشة تنازل السٌد  -77

 

                 

 

 

                                رئنننننننننننننننننننننٌس األجتمننننننننننننننننننننناع                                                                   أمٌا السر 
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 هذير عالقات الودتثورين بالشركة –: عرض وهناقشة تعيين الديذ / هحوذ هحوذ عيذ هخيور  ثانيا

 -: ثانىالالقرار 

 هذير عالقات الودتثورين بالشركة –تن الووافقة باألجواع علي تعيين الديذ / هحوذ هحوذ عيذ هخيور 

   هالي بالشركةهذير  – عادل فوزى خليفة علي: عرض وهناقشة تعيين الديذ / ثالثا

 -: ثالثالالقرار 

 بالشركةهذير هالي   – عادل فوزى خليفة عليتن الووافقة باألجواع علي تعيين الديذ /  

 ادارى بالشركةهذير  –اسراء هحوود هحوذ أحوذ / ألستاره: عرض وهناقشة تعيين ا رابعا

   -: لرابعاالقرار 

 بالشركة ادارىهذير   – اسراء هحوود هحوذ أحوذ/  ستارهتن الووافقة باألجواع علي تعيين األ

***************** 

واألستاذ /  ، أحمد ، األستاذ/ أحمد أشرف حامد ، األستاذ /كرٌم علً محمدكما فوض الحاضروا باإلجماع األستاذ/ حماده بدرى 

واألستاذ /محمد سٌد عبد الفتاح  - واألستاذ /عمر سٌد علً  - واألستاذ / محمود البدري محمود ، مصرفً دسوقً أحمد

وب عنهم فً إتخاذ كافة اإلجراءات منفردٌا أو ما ٌنواألستاذ / محمد محمد عٌد مخٌمر  - واألستاذ/ محمود عبد الشافً سٌد 

القانونٌة فً شأا إخرار الجهات اإلدارٌة بقرارات مجلس اإلدارة الصادرة بتارٌخ الٌوم ولسٌادتهم الحق فً إدخال أٌة تعدٌالت 

ستثمار تراها تلف الجهات على القرارات المشار إلٌها بما ٌتفق وأحكام القانوا وفً إعتماد المحضر أمام الهٌئة العامة لإل

والمنارق الحرة ولهم الحق فً التوقٌع منفردٌا نٌابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثٌق ولهم الحق فً التأشٌر بما ٌلزم أمام 

 السجل التجاري والغرفة التجارٌة والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستالم وتسلٌم المحاضر أمام جمٌع الجهات والهٌئات.

 وقد تم التصوٌت األلكترونى على بنود األجتماع  -

 وقد إنتهى اإلجتماع حٌث كانت الساعة الثامنة والنصف مساء ما ذات الٌوم  -

 إقــــرار

بصفتى رئٌس اإلجتماع بأننً مسئول مسئولٌة قانونٌة كاملة عا صحة ما ورد فً هذا  ٌحٌى أحمد السٌد عاشورأقر أنا / 

المحضر ما بٌانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلف فً مواجهة الغٌر والمساهمٌا أو الشركاء بالشركة و الهٌئة العامة 

         رئٌس اإلجتماع                                                                                             لإلستثمار  

                                                                                     

                                                                                                       

                                                    رئٌس األجتماع                                                                         أمٌا السر 

                                                                                  

                    


