
 

 

 نموذج تقرير إفصاح 

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

 0302للفترة من عام البيان  اسم الشركة 

 نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
 الربع األول                       الربع الثانى 

 الربع الثالث                      الربع الرابع 

 :بيانات االتصال بالشركة 

اسم مسئول عالقات 

 المستثمرين
 رقم التليفون ياسمين الجوهري

+202 2268 5166 

+20100 177 0037 

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

الرئيسى عنوان المركز 

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

 www.orientalweavers.com عنوان الموقع االلكترونى

 

 (:اإلكثر% 5المساهمين الذين يملكون )هيكل المساهمين 

      

 نسبتها عدد األسهم اإلسم  نسبتها عدد األسهم  اإلسم

 % 22.831 151,855,713 محمد محمد فريد فؤاد خميس % 22.831 151,855,713 محمد محمد فريد فؤاد خميس

 %12.310 81,871,604 فريدة محمد فريد فؤاد خميس %12.310 81,871,604 فريدة محمد فريد فؤاد خميس

 %12.282 81,687,891 ياسمين محمد فريد فؤاد خميس %12.282 81,687,891 ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

 :مجموعتهم المرتبطة
 ميلوسالفا خميس

 عمر راجي المهدي
 ملك راجي المهدي

 

36,999,259 

1,029,720 

1,000,000 

 
5.563% 
0.155% 
0.150% 

 :مجموعتهم المرتبطة
 ميلوسالفا خميس

 عمر راجي المهدي
 ملك راجي المهدي

 

36,999,259 

1,029,720 

1,000,000 

 
5.563% 
0.155% 
0.150% 

 %10.620 70,638,900 فرع شركة مجموعة فتيحي %10.792 71,782,910 فرع شركة مجموعة فتيحي

 مجموعته المرتبطة
 أحمد بن حسن بن أحمد فتيحي

 
2,688,683 

 
0.404% 

 مجموعته المرتبطة
 أحمد بن حسن بن أحمد فتيحي

 
2,688,683 

 
0.404% 

 %64.315 427,771,770 اإلجمالي %64.487 428,915,780 اإلجمالي
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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)
 665,107,268 للمقاصة مصر

100 % 5,244 
665,107,268 

100 % 5,643 

 باإليداع المودعة غير األسهم إجمالي (2)
 المركزي

195,782 0.029   %  202,838  0.03  %  

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

664,911,486 99.970 % 5,244 664,904,430 99.969  % 4,643 

 ألعضاء المملوكة العضوية ضمان أسهم (4)
 اإلدارة مجلس

0 0.0  % 0 0 0.0  % 0 

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

 الرئيسين

428,915,780 64.487 % 8 427,771,770 64.315 % 8 

 اإلحتفاظ 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 % 0.0 - 0 % 0.0 - 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 لشهادات المقابلة األسهم عدد إجمالي (14)
 األجنبية

0 0  0 0  

 3 %0.46198 3,072,689 3 %0.46198 3,072,689 المرهونة األسهم إجمالي (15)

 آخرى ألسباب المجمدة األسهم إجمالي (16)
 23,776 متنوعة

0.00357 % 7 
21,699 

0.00326 

% 
6 

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

432,012,245 64.952% 18 430,866,158 64.779 % 17 

 (17 -3 ) التداول حرة األسهم إجمالي (18)
232,899,241 35.018 % 5,226 234,038,272 35.19 % 4,626 

 بااليداع المودع المال رأس إجمالي( 19)
 المركزي

664,911,486 99.970 % 5,244 664,904,430 
99.969 % 4,634 



 

 

 :تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

 تاريخ الشراء
 البيان الحاليفي 

 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

 استقالة عضو مجلس اإلدارة 
 محمود فوزي فؤاد خميس/ األستاذالسيد 

عضو مجلس إدارة 
 غير تنفيذي

- - 

 

   :آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

 أعضاء مجلس االدارة من المساهمين( أ ) جدول 

 الوظيفة اإلسم
 جهة التمثيل 

 (إن وجدت) 
 عدد االسهم المملوكة

 عن جهة التمثيل
عدد األسهم 

 الصفة المملوكة عن نفسه

 محمد فريد فؤاد خميسياسمين 
رئيس مجلس 
اإلدارة الغير 

 تنفيذي

 81,687,891 - نفسه
 غير تنفيذي

 صالح عبد العزيز عبد المطلب
العضو المنتدب 
 والرئيس التنفيذي

  - - نفسه
 تنفيذي

 مدحت حسين عبد الحليم حسن
 

  عضو
 6,307 - نفسه

 تنفيذى

 عضو فريدة محمد فريد فؤاد خميس
 81,871,604 - نفسه

 تنفيذى

عمرو محمود فوزى فؤاد 
 خميس

 عضو
 8,541,540 - نفسه

 تنفيذى

 عضو محمد محمود فوزى فؤاد خميس
 8,293,867 - نفسه

 تنفيذى

 عضو محمود امين محمود سعد
 18,660 - نفسه

 تنفيذى

 عضو محمد قطري عبد هللا قطري
 1,785 - نفسه

 تنفيذى

 عضو محمد محمد محمد علي عامر
 113,491 - نفسه

 غير تنفيذى

 عضو محمد محمد فريد خميس
 151,855,713 - نفسه

 غير تنفيذى

 شركه مصر للتامين عضو خالد السيد أحمد محمد جادو
12,341,870 

 غير تنفيذى  -

 عضو سيف الدين عوني عبد العزيز
شركه مصر 
 لتامينات الحياه

9,529,724 
 غير تنفيذى  -

 نفسه عضو  هاني أمين محمود سعد 
- 

 تنفيذي 15,615

 



 

 

 
 
 

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

 غير مستقل/ مستقل  (غير تنفيذى  –تنفيذي ) الصفة  االسم

 مستقل  عضو غير تنفيذي ودودة عبد الرحمن بدران/ د

 مستقل  عضو غير تنفيذي معتصم ابراهيم السيد راشد 

 

  المدة القانونية لمجلس االدارةتاريخ انتهاء 

 .0203 مارس 13في  المنعقدةفي الجمعية العمومية للثالث سنوات القادمة عتمد التجديد ألعضاء المجلس ا     13/31/1211

علما بأن مجلس اإلدارة الحالي مستمر في أداء مهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة وذلك 

 .0300مجلس اإلدارة الجديد في العتماد تشكيل 

للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على  العضو المنتدب والرئيس التنفيذيأقر أنا الموقع أدناه بصفتي 

  .مسئولية الشركة

 المقر بما فيه

 التوقيع الوظيفة اإلسم

  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  صالح عبد العزيز عبد المطلب

 

  0300/ 2/  22:  البيانتاريخ إعداد 

 


