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

نموذج إفصاح عن مدي وجود أحداث جوهرية غير معلنه
هيكل المالك ونسبه ملكية أعضاء مجلس اإلدارة (وفقا ألخر بيان إفصاحي سابق )
أسماء حمله  %5من اسهم الشركة
نواف بن عبدهللا بن إبراهيم بن دايل
بنك ناصر اإلجتماعى ( عضو مجلس إدارة)
اإلجمالي
ملكيه اعضاء مجلس اإلدارة
السيد األستاذ  /طارق عبدالحميد محمد الجندي
السيد األستاذ  /نواف بن عبد هللا بن إبراهيم
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
إجمالي ملكية أعضاء مجلس اإلدارة
نسبة التداول الحر طبقا ً ألخر هيكل مساهمين

عدد االسهم وفقا ألخر بيان
إفصاحي سابق
4098178
2592000
6690178
عدد االسهم وفقا ألخر
بيان إفصاحي سابق
396926

4098178
102283
604760

النسبة %
%25
%15.811
%40.811
النسبة %
2.421
25
0.624
3.689

2592000

15.811

10
100
583200
80000

0
0.001
3.558
0.488
51.592
%59.431

8457457
9742407

ال توجد أي تغيرات في هيكل المساهمين منذ اخر نموذج إفصاحي.

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

الوظيفة

السيد األستاذ /طارق عبدالحميد محمد الجندي رئيس مجلس اإلدارة

جهة التمثيل
عن نفسه

السيد األستاذ  /نواف بن عبد هللا بن إبراهيم

عضو

عن شركة بنادر االستثمارية

السيد األستاذ الدكتور /محمد حازم عبداللطيف

عضو

عن نفسه

السيد األستاذ  /محمد إلهامي حسين محمد

عضو

عن نفسه

السيد األستاذ  /محمد على الرفاعي

عضو

ممثل بنك ناصر اإلجتماعى

السيد األستاذ  /محمد سيد سالم صديق

عضو

ممثل بنك ناصر اإلجتماعى

السيد األستاذ  /هشام شوقي علي محمد

عضو

عن نفسه

السيد األستاذ  /محمد مرتضي أبو زيد عمارة

عضو

عن شركة بنادر االستثمارية

السيد األستاذ  /محمد عبد العظيم أحمد

عضو

صندوق خدمات محافظة الشرقية

السيدة األستاذة /هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة

عضوة

عن نفسها

ال توجد أي تغيرات طرأت على تشكيل المجلس خالل الفترة.
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موجز بأهم المؤشرات المالية عن الفترات المالية المثيلة للسنوات الثالثة السابقة
نسبة القيم السوقية

2015

2016

2017

سعر السهم
مضاعف الربحية
مضاعف القيمة الدفترية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
عدد ونسبة أسهم الخزينة
مضاعف ربحية القطاع
مضاعف ربحية السوق
نسب الربحية
هامش ربح التشغيل
هامش الربحية
العائد علي الحقوق الملكية
العائد علي األصول
نسب إدارة األصول
معدل دوران إجمالي األصول
تقييم المقبوضات
نسبة السيولة إلى اإللتزامات المتداولة
نسب السيولة
النسبة الجارية
النسبة السريعة
نسب إدارة الدين
نسبة الديون /حقوق الملكية

3.25
ال يوجد
0.7
()0.52
22,77
13.70

3.26
14.82
0.67
0.22
20.51
26.64

4.98
14.64
0.95
0.34
23.11
18.31

مضاعف الربحية
في 2018/4/29
5.63
16.55
1.05
0.34
20.88
17.71

7.46
()%22
()%11.14
()10.68

9.31
()8.05
()4.9
()4.6

4.9
11.85
6.6
6.39

6.88
15.01
2.14
2.04

46.83

57.7

53.94

13.64

132.8

124.9

91.84

296.4

1574
1384

1161.9
971.6

2088.5
1551.9

1169.9
924.3

4.25

5.42

3.41

4.89

طبقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م 2016/12/31 -م  2017/12/31 -م
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 التطورات التي طرأت علي نشاط الشركة منذ آخر بيان إفصاحي سابق :ال توجد تطورات طرأت علي نشاط الشركة.
 األحداث الجوهرية غير المعلنة و المؤثرة علي أداء السهم :ال توجد أحداث جوهرية.
 التغيرات الجوهرية الداخلية والخارجية المؤثرة في أنشطة الشركة التشغيلية :ال توجد تغيرات جوهرية داخلية و خارجية.
 التغيرات في الهيكل التمويلي للشركة متضمنه زيادة رؤوس األموال :ال توجد تغيرات في الهيكل التمويلي للشركة.
 التغيرات الجوهرية التي طرأت على (استثمارات) الشركة :ال توجد تغيرات جوهرية طرأت علي االستثمارات.
إقــــرار
أقر انا  /طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس مجلس اإلدارة بأنني مسئول عن صحة البيانات الواردة.
طارق عبد الحميد محمد الجندي
االسم
ختم الشركة
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الوظيفة
التوقيع

رئيس مجلس اإلدارة

تحريرا في

2018/4/30م
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التغير في السهم ومضاعف الربحية خالل الفترة من 2018/4/23م إلي 2018/4/29م
الزيادة في سعر
سعر السهم
السهم
نسبة
2018/4/23م 2018/4/29م جنيه
20.56 0.96
5.63
4.67

ربحية
السهم
0.34

مضاعف الربحية
2018/4/23م
13.74

2018/4/29م
16.56

الزيادة في
مضاعف الربحية
نسبة
مره
20.56 2.82

ربحية السهم طبقا ً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
مضاعف ربحية السوق في 2018/4/29م

17.71

مضاعف ربحية القطاع في 2018/4/29م

20.88
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