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انســادج  /انثٕسصح انًصشٚح
ػُاٚح األستار  /يذٚش ػاو إداسج اإلفصاح

تحشٚشا ف0202/1/11 ٙو

تحيه طيبه وبعد,,,
يسفك طًَٕ ّٛذج تمسٚس اإلفصبح عٍ يجهس اإلدازح ْٔٛكم انًسبًْ ٍٛتُفٛراً نهًبدح ( )34يٍ لٕاعد
لٛد ٔشطت األٔزاق انًبنٛخ ٔاإلجساءاد انتُفٛرٚخ نٓب ثبنجٕزصخ ( انسثع انساثع ) 1039/31/43و.

ٔتفضهٕا تمثٕل فائك االحتشاو
يذٚش ػاللاخ انًستثًشٍٚ
أحًذ حافع
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نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس اإلدارة وهيكل المساهمين تنفيذا للمادة ( )03من قواعد القيد
إسى انششكح
َٓبٚخ انفتسح انًعد
عُٓب ْرا انتمسٚس

انثٛـــــــــــــــــــــاٌ
انسثع انثبَٗ

انسثع األٔل

انسثع انساثع

انسثع انثبنث

√

تٛاَاخ اإلتصال تانششكح:
زلى انتهٛفٌٕ 03000501013
إسى يسئٕل عاللبد انًستثًس ٍٚأحًد حبفظ انسٛد دزاش
 info@elsharkyaelwatanya.comزلى انفبكس 0551439503
عُٕاٌ انجسٚد اإلنكتسَٔٗ
زلى انتهٛفٌٕ 0551401300
عُٕاٌ انًسكص انسئٛسٗ نهشسكخ انصلبشٚك – يجُٗ يجًع انًشسٔعبد
0551404903
اإلستثًبزٚخ -أيبو يدٚسٚخ انصزاعخ

ْٛكم انًساًْ(ٍٛانًساًْ ٍٛانزًٚ ٍٚهكٌٕ  %5فأكثش)
انًٕلف ٔفمب ً نهجٛبٌ انحبنٗ
اإلســـــــــى
َسجتٓب
عدد األسٓى
ثُك َبصس اإلجتًبعٗ ( عضٕ يجهس إدازح ) %35.033 1591000
شسكخ ثُبدز االستثًبزٚخ
%33.990 1350300
%30.003 3030000
َٕاف ثٍ عجدهللا ثٍ إثساْٛى ثٍ داٚم
%30.033 0090300
اإلجًبنٙ

اإلدارة  :الزقازيق – مبني مجمع المشروعات اإلستثمارية أمام مديرية الزراعة
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انًٕلف ٔفمب ً نهجٛبٌ انسبثك
َسجتٓب
عدد األسٓى
%35.033 1591000
1350300
%33.990
3030000
%30.003
%30.033 0090300
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ْٛكم انًساًْ ٍٛاإلجًانٗ يٕضحا تّ األسٓى حشج انتذأل:
انثٛـــــــــــــــــــــــــاٌ

انًٕلف ٔفما نهثٛاٌ انحانٗ

انًٕلف ٔفما نهثٛاٌ انساتك

ػذد االسٓى

َسثتٓا

ػذد
انًساًٍْٛ

ػذد االسٓى

َسثتٓا

ػذد
انًساًٍْٛ

إجًانٗ أسٓى انششكح انًمٛذج نذٖ ششكح
يصش نهًماصح ()1

16720310

%122

2

16720310

%122

2

( )-إجًانٗ األسٓى غٛش انًٕدػّ تاإلٚذاع
انًشكضٖ ()0

67531

%28733

2

67531

%28733

2

16702171

%228610

1330

16702171

%228610

1326

أسٓى ضًاٌ انؼضٕٚح انًًهٕكح ألػضاء
يجهس اإلداسج ()4

2

2

2

2

2

2

 %122يٍ األسٓى انٕاجة اإلحتفاظ تٓا
ٔفما نٓزِ انمٕاػذ يٍ خالل انًساًٍْٛ
انشئٛس)5( ٍٛ

6622133

%428311

7

6563070

%428260

7

( )7إجًانٗ األسٓى انًٕدػّ تاإلٚذاع
انًشكضٖ ()0-1

 %23فٗ غٛش حاالخ اإلحتفاظ انٕاسدج
تٓزِ انمٕاػذ يٍ خالل انًساًٍْٛ
انشئٛس)6( ٍٛ

2

2

2

2

2

2

األسٓى انًًهٕكح نهًؤسس ٍٛخالل فتشج
انحظش ٔكزنك انًستكًم تٓا انحذ األدَٗ
يٍ َسثح اإلحتفاظ ()3

2

2

2

2

2

2

األسٓى يماتم حصص ػُٛٛح خالل فتشج
انحظش ()3

2

2

2

2

2

2

أسٓى انخضُٚح ()2

2

2

2

2

2

2

أسٓى االثاتح ٔانتحفٛض تانششكح ()12

2

2

2

2

2

2

األسٓى انًجًذج ٔفما إلتفالٛاخ
انًساًْ)11( ٍٛ

2

2

2

2

2

2

إجًانٗ يساًْح نهششكح انماتضح
( ق8أ8ع ) ()10

2

2

2

2

2

2

إجًانٗ يساًْح إتحاد انؼايهٍٛ
انًساًْ ٍٛتانششكح ( )17

2

2

2

2

2

2
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إجًانٗ ػذد األسٓى انًماتهح نشٓاداخ
اإلٚذاع األجُثٛح ()14

2

2

2

2

2

2

إجًانٗ األسٓى انًشَْٕح ()15

2

2

2

2

2

2

إجًانٗ األسٓى انًجًذِ ألسثاب أخشٖ
يتُٕػح ()16

13321

%28114

4

13321

%28114

4

( )13إجًانٗ األسٓى تغشض اإلحتفاظ
(تجًغ يٍ  4انٗ )16

6323232

%428206

3

6323252

%428136

3

إجًانٗ األسٓى حشج انتذأل ()13-7

2602150

%538635

1335

2347223

%528475

1326

انتغٛشاخ فٗ يجهس إداسج انششكح:
انثٛاٌ انحانٙ
إسى ػضٕ يجهس اإلداسج

انثٛاٌ انساتك
انٕظٛفح

إسى ػضٕ يجهس اإلداسج

انٕظٛفح

انسٛذ األستار /طاسق ػثذانحًٛذ يحًذ انجُذ٘

سئٛس يجهس اإلداسج انسٛذ األستار /طاسق ػثذانحًٛذ يحًذ انجُذ٘

انسٛذ األستار انذكتٕس /يحًذ حاصو ػثذانهطٛف

ػضٕ

انسٛذ األستار انذكتٕس /يحًذ حاصو ػثذانهطٛف

ػضٕ

انسٛذ األستار  /يحًذ إنٓاي ٙحس ٍٛيحًذ

ػضٕ

انسٛذ األستار  /يحًذ إنٓاي ٙحس ٍٛيحًذ

ػضٕ

انسٛذ األستار  /يحًذ ػهٗ انشفاػٙ

ػضٕ

انسٛذ األستار  /يحًذ ػهٗ انشفاػٙ

ػضٕ

انسٛذ األستار  /يحًذ سٛذ سانى صذٚك

ػضٕ

انسٛذ األستار  /يحًذ سٛذ سانى صذٚك

ػضٕ

انسٛذ األستار ْ /شاو شٕل ٙػه ٙيحًذ

ػضٕ

انسٛذ األستار ْ /شاو شٕل ٙػه ٙيحًذ

ػضٕ

انسٛذ األستار  /يحًذ يشتض ٙأتٕ صٚذ ػًاسج

ػضٕ

انسٛذ األستار  /يحًذ يشتض ٙأتٕ صٚذ ػًاسج

ػضٕ

انسٛذ األستار  /يحًذ سؼٛذ يحًذ كايم

ػضٕ

انسٛذ األستار  /يحًذ سؼٛذ يحًذ كايم

ػضٕ

انسٛذج األستارج  /يٓا أحًذ فخش٘ أتٕ انخٛش

ػضٕج

انسٛذج األستارج  /يٓا أحًذ فخش٘ أتٕ انخٛش

ػضٕج

انسٛذج األستارجْ/ذٚش أحًذ فؤاد سهًٛاٌ أتاظح

ػضٕج

انسٛذج األستارجْ/ذٚش أحًذ فؤاد سهًٛاٌ أتاظح

ػضٕج
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سئٛس يجهس اإلداسج
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آخش تشكٛم نًجهس إداسج انششكح:
جذٔل ( أ ) أػضاء يجهس اإلداسج يٍ انًساًٍْٛ
اإلســــى
انسٛذ األستار /طاسق ػثذانحًٛذ يحًذ انجُذ٘
انسٛذ األستار انذكتٕس /يحًذ حاصو ػثذانهطٛف
انسٛذ األستار  /يحًذ إنٓاي ٙحس ٍٛيحًذ
انسٛذ األستار  /يحًذ ػهٗ انشفاػٙ
انسٛذ األستار  /يحًذ سٛذ سانى صذٚك
انسٛذ األستار ْ /شاو شٕل ٙػه ٙيحًذ

انسٛد األستبذ  /يحًد سعٛد يحًد كبيم
انسٛذ األستار  /يحًذ يشتض ٙأتٕ صٚذ ػًاسج
انسٛذج األستارج  /يٓا أحًذ فخش٘ أتٕ انخٛش
انسٛذج األستارج ْ /ذٚش أحًذ فؤاد سهًٛاٌ أتاظح

جٓح انتًثٛم

ػذد األسٓى
انًًهٕكح

انصفح

عٍ َفسّ
عٍ َفسّ
عٍ َفسّ
يًثم ثُك َبصس اإلجتًبعٗ
يًثم ثُك َبصس اإلجتًبعٗ
عٍ َفسّ
عٍ شسكخ ثُبدز االستثًبزٚخ
عٍ شسكخ ثُبدز االستثًبزٚخ
صُدٔق خديبد يحبفظخ انشسلٛخ

313905
301104
003000
1591000
1591000
30
1350300
1350300
504100

تُفٛر٘  -غٛس يستمم
غٛس تُفٛرٖ -غٛس يستمم
غٛس تُفٛر٘ -غٛس يستمم
غٛس تُفٛر٘ -غٛس يستمم
غٛس تُفٛر٘ -غٛس يستمم
غٛس تُفٛر٘ -غٛس يستمم
غٛس تُفٛر٘ -غٛس يستمم
غٛس تُفٛر٘ -غٛس يستمم
غٛس تُفٛر٘ -غٛس يستمم

عٍ َفسٓب

00000

غٛس تُفٛر٘ -غٛس يستمم

جذٔل ( ب ) أػضاء يجهس اإلداسج يٍ رٔ٘ انخثشج ( يٍ غٛش انًساًْ) ٍٛ
األســــى

يستمم – غٛش يستمم

انصفح

ال ٚــٕجـــد
تاسٚخ إَتٓاء انًذج انمإََٛح نًجهس اإلداسج
0201/7/71

ألس أَب انًٕلع أدَبِ ثصفتٗ زئٛس يجهس اإلدازح ٔ /انعضٕ انًُتدة نهشسكخ ثصحخ ْرِ انجٛبَبد ٔأَٓب عهٗ
يسئٕنٛخ انشسكخ.
انًمش تًا فّٛ
انتٕلٛغ

اإلســــى
طبزق عجدانحًٛد يحًد انجُد٘

انٕظٛفح
زئٛس يجهس اإلدازح

خاتى انششكح
تاسٚخ إػذاد انثٛاٌ 0202/1/11و
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