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 م6/5/2018تحريراً في                                                                      البورصة المصرية /  ادةــالس

 / مدير عام ادارة اإلفصاح عناية    

 

 تحيه طيبه وبعد,,,,

 

 آلخر تشكيل لمجس إدارة الشركة. 210 – 208نموذج أرقام مرفق طيه 

 

 االحترام فائقوتفضلوا بقبول 

 

 مدير عالقات المستثمرين                                                                                   
 

 احمــــــد حــــــافظ                                                                                 
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 للشركة التنظيمياإلطار 
 

 الغذائيشركة الشرقية الوطنية لألمن  : اسم الشركة

 احمد حافظ دراز : اسم مدير عالقات المستثمرين

 01000572621الموبايل:                0552302188 : أرقام التليفون
 

 :يالتنظيمبيانات الهيكل 

 : مجلس اإلدارة:أولا 
 

              

 مــــــــالس               

                  

 ةــــالوظيف                  

  تنفيذي     

 تنفيذيأو غير 

 أو مستقل   

    

 نسبة   

 المساهمة

 

 الكود    

 الموحد    

 1244266 %2.42 تنفيذي     رئيس مجلس اإلدارة محمد الجندي األستاذ/ طارق عبدالحميد
 18910   %0.62 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة األستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف

 501470 %3.69 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة إلهامي حسين محمداألستاذ/ محمد 

 744211 %15.81 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة )بنك ناصر الجتماعي( محمد على الرفاعياألستاذ/ 
 744211 %15.81 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة )بنك ناصر الجتماعي( األستاذ/ محمد سيد سالم صديق
 0        %0    غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة)شركة بنادر الستثمارية( األستاذ/ حسن أحمد حسن دراز

 1577340  %0    غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة علي محمد  شوقياألستاذ/ هشام 
   65768    %001  غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة)شركة بنادر الستثمارية( األستاذ/ محمد مرتضي أبو زيد عمارة 

 574133  %  3.55 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة )محافظة الشرقية( محمد عبد العظيم أحمداألستاذ/ 

 2108725 %0.488 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة األستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة
 

 : المديرين التنفيذيين للشركة والشركة القابضة والشركات التابعة والشقيقة والمستحوذ عليها:ثانياا 
 

 الكود الموحد نسبة المساهمة الوظيفة السم

  %0 المدير العام عراقي عطية متولى محمد

  %0 مدير المصانع محمد امين أحمد

  %0 مدير الشئون االدارية سامى ابراهيم المخزني

  %0 مدير الشئون القانونية أحمد حافظ دراز

  %0 الماليالمدير  عادل البنا
 

الواردة بقواعد قيد  اإلفصاحلمتطلبات  تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية إدارة الشركة وذلك طبقا  

( بتاريخ 30األوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم )

 واإلجراءات التنفيذية لها وتعديالتهما وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات. 18/6/2002

 .ولية الشركةجميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئ

 للشركة القانونيالممثل                              مدير عالقات المستثمرين                                          

 الجنديالحميد  طارق عبد م:ـالس              : أحمد حافظ دراز                                                 مـالس
 التوقيع:                       التوقيع:                                                          

 
 

 م6/5/2018: في تحريراا 
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 إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة                          (210نموذج )

  

 الغذائيالشرقية الوطنية لألمن  الشركة:

 أمام مديرية الزراعة االستثماريةمبنى مجمع المشروعات  -الزقازيق العنوان:

 أحمد حافظ دراز مدير عالقات المستثمرين:

 (055)2309374 – 2302188التليفون: 

 (055)2349574الفاكس: 

  info@elsharkyaelwatanya.comالبريد اإللكتروني: 

 تاريخ القيد:

 البيان قبل التعديل:
 

 م اســـــم العضــــــــــو                  الوظـــــــــــــيفة               

 1 الحميد محمد الجندي السيد األستاذ / طارق عبد رئيس مجلس اإلدارة

 2 السيد األستاذ / نواف بن عبد هللا بن إبراهيم  اإلدارةعضو مجلس 

 3 السيد األستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف عضو مجلس اإلدارة

 4 السيد األستاذ / محمد إلهامي حسين محمد عضو مجلس اإلدارة

 5 محمد على الرفاعيالسيد األستاذ /  مجلس اإلدارة عضو

 6 األستاذ / محمد سيد سالم صديقالسيد  عضو مجلس اإلدارة

 7 هشام شوقي على محمدالسيد األستاذ /  مجلس اإلدارة عضو

 8 السيد األستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة  عضو مجلس اإلدارة

 9 محمد عبد العظيم أحمدالسيد األستاذ /  عضو مجلس اإلدارة

 10 سليمان أباظةالسيدة األستاذة / هدير أحمد فؤاد  عضو مجلس اإلدارة
 

 البيان بعد التعديل:
 

 م اســـــم العضــــــــــو                  الوظـــــــــــــيفة               

 1 محمد الجندي األستاذ/ طارق عبدالحميدالسيد  رئيس مجلس اإلدارة

 2 األستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيفالسيد  اإلدارةعضو مجلس 

 3 إلهامي حسين محمداألستاذ/ محمد السيد  عضو مجلس اإلدارة

 4 محمد على الرفاعياألستاذ/ السيد  عضو مجلس اإلدارة

 5 األستاذ/ محمد سيد سالم صديقالسيد  مجلس اإلدارة عضو

 6 األستاذ/ حسن أحمد حسن درازالسيد  عضو مجلس اإلدارة

 7 علي محمد  شوقياألستاذ/ هشام السيد  مجلس اإلدارة عضو

 8 األستاذ/ محمد مرتضي أبو زيد عمارة السيد  عضو مجلس اإلدارة

 9 محمد عبد العظيم أحمداألستاذ/ السيد  عضو مجلس اإلدارة

 10 األستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة ةالسيد عضو مجلس اإلدارة
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 .دار اإلمجلس تغيير أعضاء  سبب التعديل:

 هل سبق تعديل هذا البيان من قبل 

 ( ال    ( نعم بتاريخ                        )  √)  

 

 البيان المعدل تم إقراره من:

 ( الجمعية العامة                  )   ( أخرى  ( مجلس اإلدار                    ) √)  

 

تم إعداد البيانات المذكور  تحت مسئولية إدار  الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات اإلفصاح الوارد  بقواعد قيد 

واإلجراءات  18/6/2002( بتاريخ 30األوراق المالية بالبورصة والصادر  بقرار هيئة سوق المال رقم )

بهذه البيانات وكذلك بإخطار البورصة في عن صحة ما ورد  االتنفيذية لها وتعديالتهما وتقر الشركة بمسئوليته

 حالة وجود أي تعديالت عليها.

 

 جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعد  تحت مسئولية الشركة.

 

 الممثل القانوني للشركة                                   مدير عالقات المستثمرين                                

 االســم: طارق عبد الحميد محمد الجندي                          االســم: أحمد حافظ دراز                             

 التوقيع:                          التوقيع:                                                 

 

 م6/5/2018في:  تحريراً 

 

 ختم الشركة                                                        
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