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 بورصة األوراق المالية بالقاهرة /  الســادة 
 مدير عام إدارة اإلفصاح/ عناية السيد األستاذ     

 

 ....حتيه طيبه وبعد
 

من (  81) مرفق طيه نموذج تقرير اإلفصاح عن مجلس اإلدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 

 .( الربع الثالث)  قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
 

 المدير العام 
 
 عراقي عطية/ محاسب  

 
 
 
 

 

 

 

 م7/10/2012 تحريرًا في
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 منوذج تقرير إفصاح
 من قواعد القيد 99عن جملس اإلدارة وهيكل املساهمني تنفيذًا للمادة 

 
 البيـــــــــــان اســـــم الشركة

 

 

ذا ـعنها ه اية الفرتة املعدنه

 التقرير

 

 الربع األول                                       الربع الثاني 
 

 الربع الرابع                     الربع الثالث                
 

 

 :بيــانات االتصال بالشركة 
 

 70777501010 رقم التليفون أمحد حافظ السيد دراز اسم مسئول عالقات املستثمرين

 Sharkia_elwatania@yahoo.com عنوان الربيد االلكرتوني

info@elsharkiaelwatania.com 
 7551402500 رقم الفاكس

مبنى جممع املشروعات االستثمارية  -الزقازيق الرئيسي للشركةعنوان املركز 

 أمام مديرية الزراعة

 

 رقم التليفون
1471022/755 

1474200/755 

 

 (فأكثر % 5املساهمني الذين ميلكون )هيكل املساهمني  
 

  السابقاملوقف وفقًا للبيان  املوقف وفقًا للبيان احلايل مـــاالس
  نسبتها األسهم عدد نسبتها عدد األسهم

  %50.155 2002222 %50.155 2002222 (عضو مجلس إدارة )  بنك ناصر االجتماعي
 ----2 2 2 2  
 ----2 2 2 2  
 ----2 2 2 2  
 ----2 2 2 2  

 

 √ 
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 :هيكل املساهمني اإلمجايل موضحًا به األسهم حرة التداول 
 

 للبيان السابق املوقف وفقاً  املوقف وفقًا للبيان احلايل مـــــاالس
 نسبتها عدد األسهم نسبتها عدد األسهم

  إمجالي األسهم اململوكة ألعضاء جملس اإلدارة

 %48022 070007 %48022 070007 حممد إهلامي حسني حممد

 %0817 020024 %0817 020024 طارق عبد احلميد حممد اجلندي

 %78014 071124 %78014 071124 حممد حازم عبد اللطيف امحد 

 %78022 27777 %78022 27777 هدير أمحد فؤاد سليمان أباظة

 %78702 00077 %78702 00077 حممد مصطفى حممد حسن

 %787000 07507 %7870 00077 حممد عبد اجلواد حسني العكش

 100002 0331021 %10009 0333441 إمجالي األسهم اململوكة ألعضاء جملس اإلدارة% 

 7 7 7 7 %0ين ميتلكون أكثر من إمجالي األفراد الذ

  كما يلي القطاع العام وقطاع األعمال

 7 7 7 7 الشركات القابضة

 7 7 7 7 شركات

- :بنوك

 (عضو جملس إدارة ) بنك ناصر االجتماعي 

 

1521777 

 

058200% 

 

1521777 

 

058200% 

 7 7 7 7 شركات التأمني

 االستثمارصناديق 

 (عضو جملس إدارة)يةصندوق خدمات حمافظة الشرق

 

524177 

 

48550% 

 

524177 

 

48550% 

    - :مؤسسات أخرى

 %78770 0177 %78770 0177 هيئة قناة السويس

 %090030 0031233 %090030 0031233 إمجالي القطاع العام وقطاع األعمال

  فأكثر% 0إمجالي القطاع اخلاص 

 7 7 7 7 الشركات القابضة

 7 7 7 7   شركات

 7 7 7 7 كبنو
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 7 7 7 7 شركات تأمني

 7 7 7 7 صناديق استثمار

 7 7 7 7 مؤسسات أخرى

 7 7 7 7 إمجالي القطاع اخلاص

 7 7 7 7 احتاد العاملني املساهمني

 %08720 007777 %08720 007777 أسهم اخلزينة

 7 7 7 7 شهادات اإليداع الدولية 

 %078074 00500710 %07842 00542720 األسهم حرة التداول

 %228074 00410020 %228074 00410020 اإلمجالي املودع باإليداع املركزي 

 %78420 00215 %78420 00215 املودع باإليداع املركزي اإلمجالي غري 

 %033 01094304 %033 01094304 إمجالي أسهم رأس املال املقيد بالبورصة
 

  : تفاصيل أسهم اخلزينة

 تاريخ الشراء
 يـالـان احلـيي البـف

 تاريخ الشراء
 يف البيان السابق 

 اـنسبته األسهمعدد  اـنسبته عدد األسهم
 %20323 133333 م40/2/4300 %20323 133333 م40/2/4300

 --3 3  --3 3 

 %20323 133333  %20323 133333 اإلمجالي

 :التغريات يف جملس إدارة الشركة  
 قـابـلسالبيــــان ا يـالـالبيـــان احل

 ةـالوظيف م عضو جملس اإلدارةـاس الوظيفة م عضو جملس اإلدارةـاس
 جملس اإلدارةرئيس  طارق عبد احلميد حممد اجلندي/ اللواء جملس اإلدارةرئيس  طارق عبد احلميد حممد اجلندي/ السيد األستاذ 

 عضو د الصادق على سالمأمحد عب/ السيد املهندس  عضو أمحد عبد الصادق على سالم/ السيد املهندس 
 عضو حممد حازم عبد اللطيف/ د .السيد أ عضو حممد حازم عبد اللطيف/ د .السيد أ

 عضو حممد إهلامي حسني حممد/  السيد األستاذ  عضو حممد إهلامي حسني حممد/  السيد األستاذ 

 عضو حممد عبد اجلواد العكش/ الدكتور  عضو حممد عبد اجلواد العكش/ الدكتور 

 عضو مسري دمرداش طلبه/ السيد األستاذ  عضو مسري دمرداش طلبه/ السيد األستاذ 
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 عضو سرور عبد العزيز مصطفي/ السيد األستاذ  عضو سرور عبد العزيز مصطفي/ السيد األستاذ 

 عضو حممد مصطفى حممد  حسن/ السيد األستاذ  عضو حممد مصطفى حممد  حسن/ السيد األستاذ 

 عضو عبد السالم حممد سيد/ السيد األستاذ  عضو عبد السالم حممد سيد/ السيد األستاذ 

 عضو سيد عبد النعيم حممود حممد/السيد األستاذ  عضو سيد عبد النعيم حممود حممد/ السيد األستاذ 

 هعضو هدير أمحد فؤاد سليمان أباظة/ األستاذة  هعضو هدير أمحد فؤاد سليمان أباظة/ األستاذة 

 عضو كمال أمحد عبد الرمحن/ السيد األستاذ  عضو كمال أمحد عبد الرمحن/ السيد األستاذ 

 
 : أخر تشكيل جمللس إدارة الشركة 

 
 

 ةـالصف جهة التمثيل ةـالوظيف مــاالس

طارق عبد احلميد حممد / السيد األستاذ 

 اجلندي

 تنفيذي عن نفسه  جملس اإلدارةرئيس 

 غري تنفيذي (بنك ناصر االجتماعي  ممثل)  عضو على سالمأمحد عبد الصادق / السيد املهندس 

 غري تنفيذي عن نفسه عضو حممد حازم عبد اللطيف/ د .السيد أ

 غري تنفيذي عن نفسه عضو حممد إهلامي حسني حممد/  السيد األستاذ 

 غري تنفيذي عن نفسه عضو حممد عبد اجلواد العكش/ الدكتور 

 غري تنفيذي (بنك ناصر االجتماعي  ممثل)  عضو طلبه مسري دمرداش/ السيد األستاذ 

 غري تنفيذي (بنك ناصر االجتماعي  ممثل)  عضو سرور عبد العزيز مصطفي/ السيد األستاذ 

 غري تنفيذي عن نفسه  عضو حممد مصطفى حممد  حسن/ السيد األستاذ 

 غري تنفيذي (اعي بنك ناصر االجتم ممثل)  عضو عبد السالم حممد سيد/ السيد األستاذ 

 غري تنفيذي (بنك ناصر االجتماعي  ممثل)  عضو سيد عبد النعيم حممود حممد/ السيد األستاذ 

 غري تنفيذي  اعن نفسه هعضو هدير أمحد فؤاد سليمان أباظة/ األستاذة 

 غري تنفيذي صندوق خدمات حمافظة الشرقية عضو كمال أمحد عبد الرمحن/ السيد األستاذ 
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 يانات و أنها على مسئولية الشركةنا املوقع أدناه بصفيت رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة بصحة هذه الباقر أ

 املقر مبا فيه 
 ع ــوقيـالت ةــالوظيف مـــاالس

  اإلدارةرئيس جملس  طارق عبد احلميد حممد اجلندي

 ختم الشركة                             م7/95/2259:تاريخ إعداد البيان 
 
 
 
 




