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 عنـايـت / مدير عام ادارة اإلفصاح  
 
 

 تحيه طيبه وبعد,,,,

 

 ( 210( و )  202) طيه نماذج أرقام  مرفق

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام

 

 
 مدير عالقاث المستثمرين                                                         

 

     حافظ أحمد                                                                                                        
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 اإلطاز التٌظُوً للشسكت
 

 ششكت الششقيت الىطٌيت لألهي الغزائً : اسن الشسكت

 ادوذ دبفع دساص : اسن هدَس عالقاث الوستثوسَي

 35333102025الوىباَل:                3112032500 : أزقام التلُفىى
 

 بُاًاث الهُكل التظُوً:

 : هجلس اإلدازة:أولا 
 

  تٌفُري      الىظُفت                  السن              

 أو غُس تٌفُري

 أو هستقل   

 ًسبت

 الوساهوت

 الكىد

 الوىحد

 5244200 %2.050 حٌفيزي     سئيس هجلس اإلداسة طبسق عبذالذويذ هذوذ الجٌذي

 50953 %3.02 غيش حٌفيزي عضى هجلس اإلداسة عبذاللطيفهذوذ دبصم 

 135403 %0.09 غيش حٌفيزي عضى هجلس اإلداسة هذوذ إلهبهً دسيي هذوذ

 2530021 %3.49 غيش حٌفيزي عضىة هجلس اإلداسة هذيش ادوذ فؤاد سليوبى اببظت

 5100043 %3      غيش حٌفيزي عضى هجلس اإلداسة هشبم شىقً علً هذوذ

 104500 %0.10 غيش حٌفيزي عضىة هجلس اإلداسة )هذبفظت الششقيت( عبذ العظين أدوذهذوذ 

 044255 %51.05 غيش حٌفيزي عضى هجلس اإلداسة )بٌك ًبصش اإلجخوبعً ( هذوذ علي الشفبعي

 044255 %51.05 غيش حٌفيزي عضى هجلس اإلداسة )بٌك ًبصش اإلجخوبعً( دسي السيذ هذوذ علي

 3 3 غيش حٌفيزي عضى هجلس اإلداسة سالهت أسبهت الذسيٌي دوذ
 

 : الودَسَي التٌفُرَُي للشسكت والشسكت القابضت والشسكاث التابعت والشقُقت والوستحىذ علُها:ثاًُاا 
 

 الكىد الوىحد ًسبت الوساهوت الىظُفت السن

   الوذيش العبم عطيت هخىلً هذوذ عشاقي

   هذيش الوصبًع هذوذ اهيي أدوذ

   هذيش الشئىى االداسيت الوخضًيسبهً ابشاهين 

   هذيش الشئىى القبًىًيت ثشوث فهين هصطفً

   الوذيش الوبلً عبدل البٌب
 

الىاسدة بقىاعذ قيذ األوساق الوبليت  اإلفصبحلوخطلببث  حن إعذاد البيبًبث الوزكىسة حذج هسئىليت إداسة الششكت ورلك طبقب  

واإلجشاءاث الخٌفيزيت لهب  50/0/2332( بخبسيخ 03ببلبىسصت والصبدسة بقشاس هجلس إداسة الهيئت العبهت لسىق الوبل سقن )

 وحعذيالحهوب وحقش الششكت بوسئىليخهب عي صذت هب وسد بهزٍ البيبًبث.

 .حذج هسئىليت الششكت جويع البيبًبث الوفصخ عٌهب صذيذت وهعذة

 للشسكت القاًىًٍهدَس عالقاث الوستثوسَي                                                                                الووثل 

 الجٌدٌالحوُد  طازق عبد ن:ـ: أحود حافظ دزاش                                                                                 الس نـالس
 التىقُع:   التىقُع:                                                                                                  

 

 

 2/11/2012فً:  تحسَساا 
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 إخطار تعديل بياواث الشركت المقيدة

 
 الشسلُة الىطٌُة لألهي الغرائً الشركت:

 هبًٌ هجوع الوشسوعبت اإلسحثوبزَة أهبم هدَسَة الصزاعة -الصلبشَك العىوان:

 أدود دبفظ دزاش مدير عالقاث المستثمريه:

 (100)2819832 – 2812022ليفون: الت

 (100)2829032الفاكس: 

  info@elsharkyaelwatanya.com: البريد اإللكترووي

 تاريخ القيد:

 البيان قبل التعديل:

 

 م العضــــــــــواســـــم                   الوظـــــــــــــيفة      

 0 طارق عبدالحميد محمد الجندى / السيد األستاذ رئيس مجلس اإلدارة

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

 8 محمد إلهامى حسين محمد / السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 2 سليمان اباظةهدير احمد فؤاد /  ستاذةالسيدة األ مجلس اإلدارةة عضو

 0 هشام شوقى على محمد / السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 6 إحسان محمد أحمد/  ستاذةالسيدة اال  مجلس اإلدارةة عضو

 3 محمد علي الرفاعي/ السيد األستاذ  عضو مجلس اإلدارة

 2 حسن السيد محمد علي / السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 9 أسامة الحسيني حمد سالمة / السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 البيان بعد التعديل:

 م اســـــم العضــــــــــو                  الوظـــــــــــــيفة      

 0 طارق عبدالحميد محمد الجندى / السيد األستاذ رئيس مجلس اإلدارة

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

 8 محمد إلهامى حسين محمد / السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

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

 0 هشام شوقى على محمد/ السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 6 أحمدمحمد عبد العظيم /  ستاذاال السيد  مجلس اإلدارةة عضو

 3 محمد علي الرفاعي/ السيد األستاذ  عضو مجلس اإلدارة

 2 حسن السيد محمد علي / السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة

 9 أسامة الحسيني حمد سالمة / السيد األستاذ عضو مجلس اإلدارة
 

 .داز اإلهجلس جغُُس أعضبء  سبب التعديل:

 هل سبك جعدَل هرا البُبى هي لبل 

 ( ال    ( ًعن بحبزَخ                        )  √)  

 البُبى الوعدل جن إلسازٍ هي:

 ( هجلس اإلداز                    )   ( الجوعُة العبهة                  )   ( أخسي  √  )
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لوحطلببت اإلفصبح الىازد  بمىاعد لُد األوزاق الوبلُة  هسئىلُة إداز  الشسكة وذلك طبمب   إعداد البُبًبت الوركىز  جذث جن

وجمس  واإلجساءات الحٌفُرَة لهب وجعدَالجهوب 02/6/2112( بحبزَخ 81ببلبىزصة والصبدز  بمساز هُئة سىق الوبل زلن )

 عي صذة هب وزد بهرٍ البُبًبت وكرلك بإخطبز البىزصة فٍ دبلة وجىد أٌ جعدَالت علُهب. ببوسئىلُحه الشسكة
 

 جوُع البُبًبت الوفصخ عٌهب صذُذة وهعد  جذث هسئىلُة الشسكة.

 

 للشسكة هدَس عاللبت الوسحثوسَي                                                                             الووثل المبًىًٍ

 ٌاالســن: أدود دبفظ دزاش                                                                   االســن: طبزق عبد الذوُد هذود الجٌد

 الحىلُع:                                                                                        الحىلُع:

 
 

 2/00/2106جذُسا فٍ: 
 

 ختم الشركت                                                        

 
 
 

  

 

 

 
 

 
 


