الشركة الشرقية الوطنية

Sharkia National Company

لألمن الغذائي

For Food Security
) ( S.A.E
Capital issued and paid 81963560 L.E
C.R : 47172 – Zagazig

(ش.م.م) طبقا ً للقانون  159لسنـ1981ــة
رأس المال المصدر و المدفوع 81963560
س  .ت  – 47172 :الزقازيق

الســادة  /البورصة المصرية
عناية األستاذ  /مدير عام إدارة اإلفصاح

تحريرا في 2018/ 4/8م

تحيه طيبه وبعد,,,
مرفق طيه نموذج تقرير اإلفصاح عن مجلس اإلدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ( )43من قواعد
قيد وشطب األوراق المالية واإلجراءات التنفيذية لها بالبورصة ( الربع األول) 2018/3/31م.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس مجلس اإلدارة
طارق عبد الحميد الجندي

اإلدارة  :الزقازيق – مبني مجمع المشروعات اإلستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع  :الكيلو  4,200طريق بلبيس – العاشر من رمضان
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نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس اإلدارة وهيكل المساهمين تنفيذا للمادة ( )30من قواعد القيد
إسم الشركة
نهاية الفترة المعد
عنها هذا التقرير

البيـــــــــــــــــــــان
الربع األول

الربع الثانى

√

الربع الرابع

الربع الثالث

بيانات اإلتصال بالشركة:
رقم التليفون 01000572621
إسم مسئول عالقات المستثمرين أحمد حافظ السيد دراز
 info@elsharkyaelwatanya.comرقم الفاكس 0552349574
عنوان البريد اإللكترونى
رقم التليفون 0552302188
عنوان المركز الرئيسى للشركة الزقازيق – مبنى مجمع المشروعات
0552303974
اإلستثمارية -أمام مديرية الزراعة

هيكل المساهمين(المساهمين الذين يملكون  %5فأكثر)
الموقف وفقا ً للبيان الحالى
اإلســـــــــم
نسبتها
عدد األسهم
%25
4098178
نواف بن عبدهللا بن إبراهيم بن دايل
بنك ناصر اإلجتماعى ( عضو مجلس إدارة ) %15.811 2592000
%40.811 6690178
اإلجمالي

اإلدارة  :الزقازيق – مبني مجمع المشروعات اإلستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع  :الكيلو  4,200طريق بلبيس – العاشر من رمضان

الموقف وفقا ً للبيان السابق
نسبتها
عدد األسهم
% 25
4098178
%15.811 2592000
%40.811 6690178
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هيكل المساهمين اإلجمالى موضحا به األسهم حرة التداول:
البيـــــــــــــــــــــــــان

الموقف وفقا للبيان الحالى

الموقف وفقا للبيان السابق

عدد االسهم

نسبتها

عدد
المساهمين

عدد االسهم

نسبتها

عدد
المساهمين

إجمالى أسهم الشركة المقيدة لدى شركة
مصر للمقاصة ()1

16392712

%100

0

16392712

%100

0

( )-إجمالى األسهم غير المودعه باإليداع
المركزى ()2

64301

%392 .0

0

64301

%392 .0

0

16328411

%99.607

1942

16328411

%99.607

1921

أسهم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء
مجلس اإلدارة ()4

0

0

0

0

0

0

 %100من األسهم الواجب اإلحتفاظ بها
وفقا لهذه القواعد من خالل المساهمين
الرئيسين ()5

2592000

%15.811

1

2592000

%15.811

1

( )3إجمالى األسهم المودعه باإليداع
المركزى ()2-1

 %97فى غير حاالت اإلحتفاظ الواردة
بهذه القواعد من خالل المساهمين
الرئيسين ()6

3975232

%24.25

1

3975232

%24.25

1

األسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة
الحظر وكذلك المستكمل بها الحد األدنى
من نسبة اإلحتفاظ ()7

0

0

0

0

0

0

األسهم مقابل حصص عينية خالل فترة
الحظر ()8

0

0

0

0

0

0

أسهم الخزينة ()9

0

0

0

0

0

0

أسهم االثابة والتحفيز بالشركة ()10

0

0

0

0

0

0

األسهم المجمدة وفقا إلتفاقيات
المساهمين ()11

0

0

0

0

0

0

إجمالى مساهمة للشركة القابضة
( ق.أ.ع ) ()12

0

0

0

0

0

0

إجمالى مساهمة إتحاد العاملين
المساهمين بالشركة ( )13

0

0

0

0

0

0
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إجمالى عدد األسهم المقابلة لشهادات
اإليداع األجنبية ()14

0

0

0

0

0

0

إجمالى األسهم المرهونة ()15

0

0

0

0

0

0

إجمالى األسهم المجمده ألسباب أخرى
متنوعة ()16

18772

%0.114

3

18772

%0.114

3

( )17إجمالى األسهم بغرض اإلحتفاظ
(تجمع من  4الى )16

6586004

%40.176

5

6586004

%40.176

5

إجمالى األسهم حرة التداول ()17-3

9742407

%59.431

1940

9742407

%59.431

1919

التغيرات فى مجلس إدارة الشركة:
البيان الحالى
إسم عضو مجلس اإلدارة
السيد األستاذ /طارق عبدالحميد محمد الجندي

البيان السابق
الوظيفة

إسم عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة السيد األستاذ /طارق عبدالحميد محمد الجندى

الوظيفة
رئيس مجلس اإلدارة

السيد األستاذ  /نواف بن عبد هللا بن إبراهيم

عضو

السيد أ .د /.محمد حازم عبداللطيف

عضو

السيد األستاذ الدكتور /محمد حازم عبداللطيف

عضو

السيد األستاذ /محمد إلهامى حسين محمد

عضو

السيد األستاذ  /محمد إلهامي حسين محمد

عضو

السيد األستاذ /محمد شريف محمد لطفي سياج

عضو

السيد األستاذ  /محمد على الرفاعي

عضو

السيد األستاذ /حسن السيد محمد علي

عضو

السيد األستاذ  /محمد سيد سالم صديق

عضو

السيد األستاذ /محمد على الرفاعى

عضو

السيد األستاذ  /هشام شوقي علي محمد

عضو

األستاذة /هدير أحمد فؤاد سليمان اباظة

عضوة

السيد األستاذ  /محمد مرتضي أبو زيد عمارة

عضو

األستاذ  /محمد عبد العظيم أحمد

عضو

السيد األستاذ  /محمد عبد العظيم أحمد

عضو

األستاذ  /محمد سيد سالم صديق

عضو

السيدة األستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة

عضوة
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آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:
جدول ( أ ) أعضاء مجلس اإلدارة من المساهمين
اإلســــم

جهة التمثيل

السيد األستاذ /طارق عبدالحميد محمد الجندى
السيد األستاذ  /نواف بن عبد هللا بن إبراهيم

عن نفسه
عن شركة بنادر االستثمارية
عن نفسه
عن نفسه
ممثل بنك ناصر اإلجتماعى
ممثل بنك ناصر اإلجتماعى
عن نفسه
عن شركة بنادر االستثمارية
صندوق خدمات محافظة الشرقية
عن نفسها

السيد األستاذ الدكتور /محمد حازم عبداللطيف
السيد األستاذ /محمد إلهامى حسين محمد
السيد األستاذ  /محمد على الرفاعي
السيد األستاذ  /محمد سيد سالم صديق
السيد األستاذ  /هشام شوقي علي محمد
السيد األستاذ  /محمد مرتضي أبو زيد عمارة
السيد األستاذ  /محمد عبد العظيم أحمد
السيدة األستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة

عدد األسهم
المملوكة
396926

4098178
102283
604760
2592000
2592000
10
100
583200
80000

الصفة
تنفيذى -غير مستقل
غير تنفيذى -غير مستقل
غير تنفيذى -غير مستقل
غير تنفيذى -غير مستقل
غير تنفيذى-غير مستقل
غير تنفيذى -غير مستقل
غير تنفيذى-غير مستقل
غير تنفيذى -غير مستقل
غير تنفيذى -غير مستقل
غير تنفيذى -غير مستقل

جدول ( ب ) أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة ( من غير المساهمين )
األســــم

مستقل – غير مستقل

الصفة

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة
2020/3/31

أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس اإلدارة  /والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على
مسئولية الشركة.
المقر بما فيه
التوقيع

اإلســــم
طارق عبدالحميد محمد الجندى

الوظيفة
رئيس مجلس اإلدارة

خاتم الشركة
تاريخ إعداد البيان 2018 / 4 / 8م
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