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 انبىزصت انًصسيت/  ادةــانع

 / يديس ػاو ادازة اإلفصاح تـايـػُ  

 
 

 حذيّ طيبّ ٔبعذ,,,,

 

 ( 403( ٔ )  432)  ( ٔ 432يشفك طيّ ًَبرج أسلبو ) 

 

 ٔحفضهٕا بمبٕل ٔافش االدخشاو

 

 

 يديس ػاللاث انًعتثًسيٍ                                         

 

 احًــــــد حــــــافع                                                                    

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 00/6/4306حذشيشا في 
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 تغييس أػضاء نجُت انًساجؼت

 

 اخطاز
 أسًبء أعضبء نجُت انًشاجعت لبم انخعذيم000000000000

 أسلبو انخهيفٌٕ عُٕاٌ انًشاسهت َسبت انًسبًْت انصفت ىـــــاالس

  انمبْشة %000200 سئيس انهجُت دسٍ انسيذ يذًذ عهي/ انسيذ األسخبر

  انضلبصيك %00022 نجُت ةٕعض إدسبٌ يذًذ أدًذ/ ةاالسخبر ةانسيذ

  انضلبصيك %30222 نجُت ةعضٕ ْذيش أدًذ فؤاد أببظت/ ةاالسخبر ةانسيذ

 أسًبء أعضبء نجُت انًشاجعت بعذ انخعذيم00000000000000

 أسلبو انخهيفٌٕ عُٕاٌ انًشاسهت َسبت انًسبًْت انصفت ىـــــاالس

  انمبْشة %000200 سئيس انهجُت دسٍ انسيذ يذًذ عهي/  انسيذ األسخبر

  ييج غًش  عضٕ نجُت يذًذ انذسيُي انششبيُي /  االسخبر انسيذ

  انمبْشة  عضٕ نجُت أسبيت انذسيُي دًذ ساليت/  انسيذ االسخبر

 00/6/4306( بخبسيخ   0حى حعذيم االعضبء انسببك ركشْى بمشاس يجهس إداسة انششكت سلى ) 

 -ٔرنك نألسببة اآلحيت:

 يذاضبفت عضٕ جذ

 ٓذحع

انًًثم انمبََٕٗ نششكت انششليت انٕطُيت نأليٍ انغزائٗ بصذت طبسق عبذانذًيذ يذًذ انجُذٖ أحعٓذ أَب انًٕلع أدَبِ انسيذ/ 

 انبيبَبث انًزكٕسة بعبنيّ ٔرنك عهٗ يسئٕنيخي بصفخي انًًثم انمبََٕي نهششكت0

 ْٔزا إلشاس يُٗ بزنك,,,

 

 انًًثم انمبََٕٗ نهششكت                                                       يذيش عاللبث انًسخثًشيٍ                   

 اإلسى: أدًذ دبفع دساص                                                                 اإلسى: طبسق عبذانذًيذ يذًذ انجُذٖ

  انخٕليع:                                                                                     انخٕليع:

   

 00/6/4306فٗ: ˝حذشيشا

 

 ختى انشسكت                                  
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 اإلطاز انتُظيًً نهشسكت

 
 ششكت انششليت انٕطُيت نأليٍ انغزائٗ اظى انشسكت:

 ادًذ دبفع دساص اظى يديس ػاللاث انًعتثًسيٍ:

 30333034640انًىبايم:                3004034022 أزلاو انتهيفىٌ:

 بياَاث انهيكم انتظيًً:

 : يجهط اإلدازة:ولا أ

 تُفيري انىظيفت                  الظى              

 أو غيس تُفيري

 أو يعتمم

 َعبت

 انًعاهًت

 انكىد

 انًىحد

 0422466 %40090 حُفيزٖ سئيس يجهس اإلداسة طبسق عبذانذًيذ يذًذ انجُذٖ 

 02903 %3064 غيش حُفيزٖ عضٕ يجهس اإلداسة يذًذ دبصو عبذانهطيف 

 030233 %0069 حُفيزٖ غيش عضٕ يجهس اإلداسة يذًذ إنٓبيٗ دسيٍ يذًذ 

 4032340 %3029 غيش حُفيزٖ عضٕة يجهس اإلداسة ْذيش ادًذ فؤاد سهيًبٌ اببظت

 0033023 %3      غيش حُفيزٖ عضٕ يجهس اإلداسة ْشبو شٕلٗ عهٗ يذًذ

 032000 %0006 غيش حُفيزٖ يجهس اإلداسة )يذبفظت انششليت( ةعضٕ إدسبٌ يذًذ أدًذ 

 322400 %00020 غيش حُفيزٖ (اإلجخًبعٗ  يجهس اإلداسة )بُك َبصش عضٕ يذًذ عهي انشفبعي 

 322400 %00020 غيش حُفيزٖ (اإلجخًبعٗ عضٕ يجهس اإلداسة )بُك َبصش دسٍ انسيذ يذًذ عهي

 3 3 غيش حُفيزٖ عضٕ يجهس اإلداسة أسبيت انذسيُي دًذ ساليت

 3 3 ٖغيش حُفيز عضٕ يجهس اإلداسة يذًذ انذسيُي انششبيُي بذساٌ

 

 : انًديسيٍ انتُفيرييٍ نهشسكت وانشسكت انمابضت وانشسكاث انتابؼت وانشميمت وانًعتحىذ ػهيها:ثاَياا 

 انكىد انًىحد َعبت انًعاهًت انىظيفت الظى

   انًذيش انعبو عشالٗ عطيت يخٕنٗ يذًذ

   يذيش انًصبَع يذًذ اييٍ أدًذ

   يذيش انشئٌٕ االداسيت سبيٗ ابشاْيى انًخضَجٗ

   يذيش انشئٌٕ انمبََٕيت ثشٔث فٓيى يصطفٗ

   انًذيش انًبنٗ سيذ صبنخ

 األٔساق انًبنيت ببنبٕسصت ٔانصبدسة  ليذ نًخطهببث األفصبح انٕاسدة بمٕاعذ حى إعذاد انبيبَبث انًزكٕسة حذج يسئٕنيت إداسة انششكت ٔرنك طبمب  

 ٔاإلجشاءاث انخُفيزيت نٓب ٔحعذيالحًٓب ٔحمش انششكت بًسئٕنيخٓب عٍ  02/6/4334بسيخ ( بخ03بمشاس يجهس إداسة انٓيئت انعبيت نسٕق انًبل سلى )

 صذت يب ٔسد بٓزِ انبيبَبث0

 جًيع انبيبَبث انًفصخ عُٓب صذيذت ٔيعذة حذج يسئٕنيت انششكت

 انًًثم انماَىًَ نهشسكت                         يديس ػاللاث انًعتثًسيٍ                                                       

 طازق ػبدانحًيد انجُدي الظى:                                                                                 الظى: أحًد حافع دزاش
 انتىليغ:                            انتىليغ:                                                                       

 

 

 <89:/</99 فً: تحسيساا 
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 (98:ًَىذج )

 إخطاز تؼديم بياَاث انشسكت انًميدة

 
 انششليت انٕطُيت نأليٍ انغزائٗ انشسكت:

 يبُٗ يجًع انًششٔعبث اإلسخثًبسيت أيبو يذيشيت انضساعت -انضلبصيك انؼُىاٌ:

 أدًذ دبفع دساص يديس ػاللاث انًعتثًسيٍ:

 (300)4039032 – 4034022هيفىٌ: انت

 (300)4029032انفاكط: 

  info@elsharkyaelwatanya.com: اإلنكتسوَيد انبسي

 تازيخ انميد:

 انبياٌ لبم انتؼديم:

 

 م اســـــم العضــــــــــو                  الوظـــــــــــــيفة      

 0 جندىطارق عبدالحميد محمد ال / ستاذألا   السيد رئيس مجلس اإلدارة

   4 محمد حازم عبداللطيف ستاذ الدكتور/ األ  السيد  عضو مجلس اإلدارة

 0 محمد إلهامى حسين محمد / األستاذ  السيد  عضو مجلس اإلدارة

 2 هدير احمد فؤاد سليمان اباظة/  ستاذةاأل السيدة  مجلس اإلدارةة عضو

 0 هشام شوقى على محمداألستاذ/  السيد  عضو مجلس اإلدارة

 6 إحسان محمد أحمد/  ستاذةاال السيدة  جلس اإلدارةمة عضو

 3 محمد علي الرفاعي/ األستاذ  السيد  عضو مجلس اإلدارة

 2 حسن السيد محمد علي/ األستاذ  السيد  عضو مجلس اإلدارة

 9 أسامة الحسيني حمد سالمة/ األستاذ  السيد  عضو مجلس اإلدارة

 انبياٌ بؼد انتؼديم:

 م اســـــم العضــــــــــو                  ـــيفةالوظــــــــــ      

 0 طارق عبدالحميد محمد الجندى / ألستاذا  السيد  رئيس مجلس اإلدارة

 4 محمد حازم عبداللطيف ستاذ الدكتور/ ألا  السيد  عضو مجلس اإلدارة

 0 محمد إلهامى حسين محمد / ألستاذا  السيد  عضو مجلس اإلدارة

 2 هدير احمد فؤاد سليمان اباظة/  ستاذةاأل السيدة  مجلس اإلدارةة عضو

 0 هشام شوقى على محمداألستاذ/  السيد  عضو مجلس اإلدارة

 6 إحسان محمد أحمد/  ستاذةالسيدة اال  مجلس اإلدارةة عضو

 3 محمد علي الرفاعي/ األستاذ السيد   عضو مجلس اإلدارة

 2 د عليحسن السيد محم/ األستاذ  السيد  عضو مجلس اإلدارة

 9 أسامة الحسيني حمد سالمة/ األستاذ  السيد  عضو مجلس اإلدارة

 03 محمد الحسيني الشربيني بدراناألستاذ /   السيد  عضو مجلس اإلدارة

 

 0داسةاإليجهس حغييش أعضبء  ظبب انتؼديم:

 ْم سبك حعذيم ْزا انبيبٌ يٍ لبم 

 ( ال    ( َعى بخبسيخ                        )  √)  

mailto:info@elsharkyaelwatanya.com
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 انبيبٌ انًعذل حى إلشاسِ يٍ:

 ( يجهس اإلداسة                   )   ( انجًعيت انعبيت                  )   ( أخشٖ  √  )

 

 نًخطهببث اإلفصبح انٕاسدة بمٕاعذ ليذ األٔساق انًبنيت  ˝إعذاد انبيبَبث انًزكٕسة حذج يسئٕنيت إداسة انششكت ٔرنك طبمب حى

 ٔحمش  ٔاإلجشاءاث انخُفيزيت نٓب ٔحعذيالحًٓب 02/6/4334( بخبسيخ 03ببنبٕسصت ٔانصبدسة بمشاس ْيئت سٕق انًبل سلى )

 بسئٕنيخٓب عٍ صذت يب ٔسد بٓزِ انبيبَبث ٔكزنك بئخطبس انبٕسصت فٗ دبنت ٔجٕد أٖ حعذيالث عهيٓب0 انششكت

 

 جًيع انبيبَبث انًفصخ عُٓب صذيذت ٔيعذة حذج يسئٕنيت انششكت

 يذيش عاللبث انًسخثًشيٍ                                               انًًثم انمبََٕٗ نهششكت

 اإلسى: أدًذ دبفع دساص                                                اإلسى: طبسق عبذانذًيذ يذًذ انجُذٖ

 انخٕليع:                                                                  انخٕليع:

 

 

 00/6/4306حذيشا في: 

 

 

 ختى انشسكت                                       

 
 
 

  

 

 

 
 

 

 


