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 13/7/6132تحسَساً فٍ  

          انســادة / انبىزصت انًصسَت

 عُـاَـت / يدَس عاو ادازة اإلفصاح  
 
 

 تحُه طُبه وبعد,,,,

 

 ( 210( ّ )  202( ّ )  204طَ٘ ًوبرج أسلبم )  هشفك

 

 وتفضهىا بقبىل وافس االحتساو

 

 
 يدَس عالقاث انًستثًسٍَ                                                         

 

     حافع أحًد                                                                                                        
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 تغُُس أعضاء نجُت انًساجعت

 خطازإ

 
 أعضبء لجٌت الوشاجعت لبل الخعذٗلأسوبء 

 

 أسلبم الخل٘فْى عٌْاى الوشاسلت ًسبت الوسبُوت الصفت نـــــاالس

  المبُشة %158211 اللجٌت سئ٘س دسي الس٘ذ هذوذ علٖ/ الس٘ذ األسخبر

  ه٘ج غوش  عضْ لجٌت هذوذ الذسٌٖ٘ الششبٌٖ٘ /  االسخبر الس٘ذ

  المبُشة  عضْ لجٌت أسبهت الذسٌٖ٘ دوذ سالهت/  الس٘ذ االسخبر
 

 أسوبء أعضبء لجٌت الوشاجعت بعذ الخعذٗل
 

 أسلبم الخل٘فْى عٌْاى الوشاسلت ًسبت الوسبُوت الصفت نـــــاالس

  المبُشة %158211 سئ٘س اللجٌت دسي الس٘ذ هذوذ علٖ/ الس٘ذ األسخبر 

  المبُشة   عضْ لجٌت أسبهت الذسٌٖ٘ دوذ سالهت/  الس٘ذ االسخبر

  الضلبصٗك %08422 عضْ لجٌت / ُذٗش أدوذ فؤاد أببظت سخبرةالس٘ذة األ
 

 31/7/2016( بخبسٗخ   4عضبء السببك ركشُن بمشاس هجلس إداسة الششكت سلن ) حن حعذٗل األ

 -ّرلك لألسببة اٙح٘ت:

 ٗذاضبفت عضْ جذ

 حعِذ

بصذت  الغزائٖلششكت الششل٘ت الْطٌ٘ت لألهي  المبًًْٖالووثل  الجٌذٕالذو٘ذ هذوذ  / طبسق عبذ أحعِذ أًب الوْلع أدًبٍ الس٘ذ

 ّرلك علٔ هسئْل٘خٖ بصفخٖ الووثل المبًًْٖ للششكت8 بعبل٘تالب٘بًبث الوزكْسة 

 

 ُّزا إلشاس هٌٔ بزلك,,,

 

 للششكت المبًًْٖهذٗش عاللبث الوسخثوشٗي                                                                          الووثل 

 الجٌذٕوذ الذو٘ذ هذ : طبسق عبذاالسن : أدوذ دبفع دساص                                                                 االسن

  الخْل٘ع:                   الخْل٘ع:                                                                                    

   

 31/7/2016فٔ: ˝حذشٗشا

 

 ختى انشسكت                                  
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 اإلطاز انتُظًًُ نهشسكت
 

 ششكت الششل٘ت الْطٌ٘ت لألهي الغزائٔ : اسى انشسكت

 ادوذ دبفع دساص : اسى يدَس عالقاث انًستثًسٍَ

 01000572621انًىباَم:                0552302122 : أزقاو انتهُفىٌ
 

 بُاَاث انهُكم انتظًًُ:

 : يجهس اإلدازة:أوالً 
 

  تُفُري      انىظُفت                  االسى              

 أو غُس تُفُري

 أو يستقم   

 َسبت

 انًساهًت

 انكىد

 انًىحد

 1244266 %281.5 حٌف٘زٓ     سئ٘س هجلس اإلداسة طبسق عبذالذو٘ذ هذوذ الجٌذٓ

 12.10 %0862 غ٘ش حٌف٘زٓ عضْ هجلس اإلداسة عبذاللط٘فهذوذ دبصم 

 501470 %.386 غ٘ش حٌف٘زٓ عضْ هجلس اإلداسة هذوذ إلِبهٔ دس٘ي هذوذ

 2102725 %.084 غ٘ش حٌف٘زٓ عضْة هجلس اإلداسة ُذٗش ادوذ فؤاد سل٘وبى اببظت

 1577340 %0      غ٘ش حٌف٘زٓ عضْ هجلس اإلداسة ُشبم شْلٔ علٔ هذوذ

 574133 %3856 غ٘ش حٌف٘زٓ عضْة هجلس اإلداسة )هذبفظت الششل٘ت( هذوذ أدوذ إدسبى

 744211 %15821 غ٘ش حٌف٘زٓ عضْ هجلس اإلداسة )بٌك ًبصش اإلجخوبعٔ ( هذوذ علٖ الشفبعٖ

 744211 %15821 غ٘ش حٌف٘زٓ عضْ هجلس اإلداسة )بٌك ًبصش اإلجخوبعٔ( دسي الس٘ذ هذوذ علٖ

 0 0 غ٘ش حٌف٘زٓ عضْ هجلس اإلداسة سالهت أسبهت الذسٌٖ٘ دوذ

 0 0 غ٘ش حٌف٘زٓ عضْ هجلس اإلداسة هذوذ الذسٌٖ٘ الششبٌٖ٘ بذساى
 

 : انًدَسٍَ انتُفُرٍَُ نهشسكت وانشسكت انقابضت وانشسكاث انتابعت وانشقُقت وانًستحىذ عهُها:ثاَُاً 
 

 انكىد انًىحد َسبت انًساهًت انىظُفت االسى

   الوذٗش العبم عط٘ت هخْلٔ هذوذ عشالٖ

   هذٗش الوصبًع هذوذ اه٘ي أدوذ

   هذٗش الشئْى االداسٗت الوخضًٖسبهٔ ابشاُ٘ن 

   هذٗش الشئْى المبًًْ٘ت ثشّث فِ٘ن هصطفٔ

   الوذٗش الوبلٔ عبدل البٌب
 

الْاسدة بمْاعذ ل٘ذ األّساق الوبل٘ت  اإلفصبحلوخطلببث  حن إعذاد الب٘بًبث الوزكْسة حذج هسئْل٘ت إداسة الششكت ّرلك طبمب  

ّاإلجشاءاث الخٌف٘زٗت لِب  12/6/2002( بخبسٗخ 30ببلبْسصت ّالصبدسة بمشاس هجلس إداسة الِ٘ئت العبهت لسْق الوبل سلن )

 ّحعذٗالحِوب ّحمش الششكت بوسئْل٘خِب عي صذت هب ّسد بِزٍ الب٘بًبث8

 8حذج هسئْل٘ت الششكت جو٘ع الب٘بًبث الوفصخ عٌِب صذ٘ذت ّهعذة

 نهشسكت انقاَىٍَيدَس عالقاث انًستثًسٍَ                                                                                انًًثم 

 انجُدٌانحًُد  طازق عبد ى:ـ: أحًد حافع دزاش                                                                                 االس ىـاالس
 انتىقُع:   انتىقُع:                                                                                                  

 

 

 13/7/6132فً:  تحسَساً 
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 إخطاز تعدَم بُاَاث انشسكت انًقُدة

 
 الششل٘ت الْطٌ٘ت لألهي الغزائٔ انشسكت:

 هبٌٔ هجوع الوششّعبث اإلسخثوبسٗت أهبم هذٗشٗت الضساعت -الضلبصٗك انعُىاٌ:

 أدوذ دبفع دساص يدَس عالقاث انًستثًسٍَ:

 (055)230.374 – 2302122هُفىٌ: انت

 (055)234.574انفاكس: 

  info@elsharkyaelwatanya.com: انبسَد اإلنكتسوٍَ

 تازَخ انقُد:

 انبُاٌ قبم انتعدَم:

 

 م العضــــــــــواســـــم                   الوظـــــــــــــيفة      

 1 طارق عبدالحميد محمد الجندى / السيد األستاذ رئيس مجلس اإلدارة

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

 3 محمد إلهامى حسين محمد / السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 4 سليمان اباظةهدير احمد فؤاد /  ستاذةالسيدة األ مجلس اإلدارةة عضو

 5 هشام شوقى على محمد / السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 6 إحسان محمد أحمد/  ستاذةالسيدة اال  مجلس اإلدارةة عضو

 7 محمد علي الرفاعي/ السيد األستاذ  عضو مجلس اإلدارة

 2 حسن السيد محمد علي / السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 . أسامة الحسيني حمد سالمة / السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 انبُاٌ بعد انتعدَم:

 م اســـــم العضــــــــــو                  الوظـــــــــــــيفة      

 1 طارق عبدالحميد محمد الجندى / السيد األستاذ رئيس مجلس اإلدارة

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

 3 محمد إلهامى حسين محمد / السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 4 هدير احمد فؤاد سليمان اباظة/  ستاذةالسيدة األ مجلس اإلدارةة عضو

 5 هشام شوقى على محمدالسيد األستاذ/ عضو مجلس اإلدارة

 6 إحسان محمد أحمد/  ستاذةالسيدة اال  مجلس اإلدارةة عضو

 7 محمد علي الرفاعي/ السيد األستاذ  عضو مجلس اإلدارة

 2 حسن السيد محمد علي/ السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 . أسامة الحسيني حمد سالمة/ السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 10 محمد الحسيني الشربيني بدرانالسيد األستاذ /  عضو مجلس اإلدارة
 

 8داسةاإلهجلس حغ٘٘ش أعضبء  سبب انتعدَم:

 ُل سبك حعذٗل ُزا الب٘بى هي لبل 

 ( ال    ( ًعن بخبسٗخ                        )  √)  

 الب٘بى الوعذل حن إلشاسٍ هي:

 ( هجلس اإلداسة                   )   ( الجوع٘ت العبهت                  )   ( أخشٓ  √  )

mailto:info@elsharkyaelwatanya.com
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لوخطلببث اإلفصبح الْاسدة بمْاعذ ل٘ذ األّساق الوبل٘ت  هسئْل٘ت إداسة الششكت ّرلك طبمب   إعذاد الب٘بًبث الوزكْسة حذج حن

ّحمش  ّاإلجشاءاث الخٌف٘زٗت لِب ّحعذٗالحِوب 12/6/2002( بخبسٗخ 30ببلبْسصت ّالصبدسة بمشاس ُ٘ئت سْق الوبل سلن )

 عي صذت هب ّسد بِزٍ الب٘بًبث ّكزلك بئخطبس البْسصت فٖ دبلت ّجْد إٔ حعذٗالث علِ٘ب8 ببوسئْل٘خِ الششكت
 

 جو٘ع الب٘بًبث الوفصخ عٌِب صذ٘ذت ّهعذة حذج هسئْل٘ت الششكت8

 

 للششكت هذٗش عاللبث الوسخثوشٗي                                                                             الووثل المبًًْٖ

 ٕاالســن: أدوذ دبفع دساص                                                                   االســن: طبسق عبذ الذو٘ذ هذوذ الجٌذ

 الخْل٘ع:                                                                                        الخْل٘ع:

 
 

 31/7/2016حذ٘شا فٖ: 
 

 ختى انشسكت                                                        

 
 
 

  

 

 

 
 

 
 

 


