
 

 

 نموذج تقرير إفصاح 

 من قواعد القيد  03، وهيكل المساهمين تنفيذا للمادة عن مجلس اإلدارة

 1329للفترة من عام البيان  اسم الشركة 

 نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
 الربع األول                       الربع الثانى 

 لرابع الربع الثالث                      الربع ا

  

 :بيانات األتصال بالشركة 

اسم مسئول عالقات 

 المستثمرين
 رقم التليفون نجي الديوانيا

+202 2268 5166 

+2010 2800 3044 

 22688447 202+ رقم الفاكس ieldiwany@orientalweavers.com عنوان البريد االلكترونى

ان المركز الرئيسى عنو

 للشركة
 ج م ع-القاهرة –مصر الجديدة  –مساكن شيراتون  –شارع الشهيد زكريا خليل  8

 www.orientalweavers.com عنوان الموقع االلكترونى

 

 

 اإلكثر( :%5هيكل المساهمين )المساهمين الذين يملكون 

 للبيان الحالىالموقف وفقا 
 

 الموقف وفقا للبيان السابق

 نسبتها عدد االسهم االسم نسبتها عدد االسهم االسم

 42.43% 188,141,370 محمد فريد فؤاد خميس 42.43% 188,141,370 محمد فريد فؤاد خميس

لعالمية لالستثمارات اشركة صدوق 
 القابضة ذات المسئولية المحدودة

لعالمية لالستثمارات اشركة صدوق  38.6% 30,268,500
 القابضة ذات المسئولية المحدودة

28,220,000 3863% 

 48.8% 216,361,370 االجمالى %49.3 218,409,870 االجمالى
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 البيان

 الموقف وفقا للبيان السابق الحالي للبيان وفقا الموقف

 عدد نسبتها األسهم عدد
 المساهمين

 عدد نسبتها األسهم عدد
 المساهمين

 شركة لدى المقيدة الشركة أسهم إجمالي (1)
 448,404,344 للمقاصة مصر

000% 4,,,3 
448,404,344 

000% 4,484 

 باإليداع المودعة غير األسهم إجمالي (2)
 المركزي

084,840 0008%  084,840 0008%  

 المركزي باإليداع المودعه األسهم إجمالي (3)
(1-2) 

448,,44,444 44049% 4,,,3 448,,44,444 44049% 4,484 

 ألعضاء المملوكة العضوية ضمان أسهم (4)
 اإلدارة مجلس

,4,000 00004% 4 ,4,000 00004% 4 

 بها اإلحتفاظ الواجب األسهم من (5) 100%
 المساهمين خالل من القواعد لهذه وفقا

 الرئيسين

033,040,890 4,04% 0 004,909,340 ,408% 0 

 حتفاظاإل حاالت غير في   (6)  97%
 المساهمين خالل من القواعد بهذه الواردة

 الرئيسين

0 0  0 0  

 فترة خالل للمؤسسين المملوكة األسهم (7)
 من األدنى الحد بها المستكمل وكذلك الحظر

 اإلحتفاظ نسبة

0 0  0 0  

 فترة خالل عينية حصص مقابل األسهم (8)
 الحظر

0 0  0 0  

 0 %000 - 0 %000 - الخزينة أسهم (9)

  0 0  0 0 بالشركة والتحفيز اإلثابة أسهم (10)

  0 0  0 0 المساهمين إلتفاقيات وفقا المجمدة األسهم (11)

  0 0  0 0 ع(.أ . )ق القابضة للشركة مساهمة إجمالي (12)

 المساهمين العاملين إتحاد مساهمة إجمالي (13)
 بالشركة

0 0  0 0  

 اإليداع اداتلشه المقابلة األسهم عدد إجمالي (14)
 األجنبية

0 0  0 0  

 4 %04043 98,494,480 4 %0044 000,,04,, المرهونة األسهم إجمالي (15)

 آخرى ألسباب المجمدة األسهم إجمالي (16)
 متنوعة

00,440 
0000,83% 9 

00,490 0000,83% 3 

 اإلحتفاظ بغرض األسهم إجمالي (17)
 16) إلى 4 من تجمع(

040,,,3,440 4,040% 09 040,,,3,440 4,040% 04 

 (17 -3 ) التداول حرة األسهم إجمالي (18)
,48,040,444 49004% 4,,00 ,48,040,444 49004% 4,409 

 بااليداع المودع المال رأس إجمالي( 19)
 المركزي

448,,44,444 
44049% 4,,,3 

448,,44,444 
44049% 4,484 



 

 

 تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

 شراءتاريخ ال
 في البيان الحالي

 تاريخ الشراء
 في البيان السابق

 نسبتها عدد األسهم نسبتها عدد األسهم

      

 ال يوجد

 التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

 البيان السابق البيان الحالي

 الوظيفة اسم عضو مجلس اإلدارة الوظيفة اسم عضو مجلس اإلدارة

  
 قبول تعيين:

 ليم حسنمدحت حسين عبدالح
 

 عضو منتدب

  

 :قبول استقالة
 مها بنت احمد بن حسن فتيحى

 عالء الدين محمود شحاتة

 
 

 تنفيذي غير عضو
 يغير تنفيذعضو 

    

   آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

 جدول ) أ ( أعضاء مجلس االدارة من المساهمين

 الوظيفة اإلسم
جهة التمثيل ) إن 

 وجدت(
 عدد االسهم المملوكة

 الصفة

 عضو محمد فريد فؤاد خميس
 188,141,370 نفسه

 غير تنفيذى

 مدحت حسين عبدالحليم حسن
 

 منتدب عضو
 4,502 نفسه

 تنفيذى

 عضو ياسمين محمد فريد فؤاد خميس
 13,302,670 نفسه

 تنفيذى

 عضو فريدة محمد فريد فؤاد خميس
 13,425,145 نفسه

 تنفيذى

 عضو عمرو محمود فوزى فؤاد خميس
 5,694,360 سهنف

 تنفيذى

 عضو محمد محمود فوزى فؤاد خميس
 5,529,245 نفسه

 تنفيذى

 عضو محمود امين محمود سعد
 170,000 نفسه

 تنفيذى

 عضو محمد قطري عبد هللا قطري
 1190 نفسه

 تنفيذى



 

 

 عضو محمود فوزى فؤاد خميس
 192,760 نفسه

 غير تنفيذى

 عضو محمد محمد محمد علي عامر
 12,994 نفسه

 ير تنفيذىغ

 عضو محمد محمد فريد خميس
 12,455,795 نفسه

 غير تنفيذى

 شركه مصر للتامين عضو سرحان نبيل محمد محمد
11,020,610 

 غير تنفيذى

 عضو على عبد الرحمن محمد العراقى
شركه مصر لتامينات 

 الحياه
9,529,725 

 غير تنفيذى

 
 غير المساهمين ( جدول ) ب ( أعضاء مجلس االدارة من ذوي الخبرة ) من

 

 / غير مستقلمستقل  غير تنفيذى ( –الصفة ) تنفيذي  االسم

 مستقل تنفيذي غير عضو صالح عبد العزيز عبد المطلب

 مستقل  عضو غير تنفيذي د/ ودودة عبد الرحمن بدران

 مستقل  عضو غير تنفيذي االستاذ معتصم ابراهيم السيد راشد 

 

  س االدارةتاريخ انتهاء المدة القانونية لمجل

                  .003, مارس 28في  المنعقدهفي الجمعية العمومية للثالث سنوات القادمة عتمد التجديد العضاء المجلس ا     02/21/1320

 

  أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

 المقر بما فيه

 التوقيع الوظيفة اإلسم

   رئيس مجلس اإلدارة صالح عبد العزيز عبد المطلب

  2019/ 23/  8تاريخ إعداد البيان:  


