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هيكل المساهمين الذين يملكون  % 5فأكثر :
االســـــــم
الشركة الوطنية للطباعة

األجمالى

المولف وفما للبيان الحالى
نسبتها

عدد االسهم

المولف وفما للبيان السابك
عدد االسهم

نسبتها
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هيكل المساهمين االجمالى موضحا بة االسهم حرة التداول :
البيان
اجمالى اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة ()1
اجمالى االسهم غير المودعة باإليداع المركزى ()2
اجمالى االسهم المودعة باإليداع المركزى () 2-1

المولف وفما للبيان الحالى
نسبتها

عدد االسهم
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المولف وفما للبيان السابك

عدد المساهمين
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نسبتها

عدد المساهمين
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اسهم ضمان العضوية المملوكة العضاء مجلس االدارة
100و %من االسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذة
القواعد من خالل المساهمين الرئيسين
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1
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1

97و %فى غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذة القواعد
من خالل المساهمين الرئيسين
االسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر
وكذلك المستكمل بها الحد االدنى من نسبة االحتفاظ
االسهم مقابل حصص عينية خالل فترة الحظر
اسهم خزينة
اسهم االثابة والتحفيز بالشركة
االسهم المجمدة وفقا التفاقيات المساهمين
اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.ا.ع)
اجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
اجمالى عدد االسهم المقابلة لشهادات االيداع االجنبية
اجمال االسهم المرهونة
اجمالى االسهم المجمدة السباب اخرى متنوعة
اجمالى االسهم بغرض االحتفاظ ( من 4الى ) 16
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اجمالى االسهم حرة التداول ( ) 17-3

1201681

10.09

299

2

89.91 10708296
1201681

10.09

1
319

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :
المولف وفما للبيان الحالى

تاريخ الشراء

عدد االسهم

المولف وفما للبيان السابك

نسبتها

نسبتها

عدد االسهم

األجمالى

التغييرات فى مجلس ادارة الشركة :
البيان الحالى
اسم عضو مجلس االدارة
مهندس  /ابراهيم دمحم المعلم

البيان السابك
الوظيفة

اسم عضو مجلس االدارة

رئيس مجلس االدارة

مهندس  /ابراهيم دمحم المعلم

الوظيفة
رئيس مجلس االدارة

مهندس  /احمد عادل على عالم

العضو المنتدب

مهندس  /احمد عادل على عالم

العضو المنتدب

االستاذ  /شريف ابراهيم المعلم

عضو مجلس ادارة

االستاذ  /شريف ابراهيم المعلم

عضو مجلس ادارة

االستاذة  /ماريان رمزى غالى

عضو مجلس ادارة

االستاذة  /ماريان رمزى غالى

عضو مجلس ادارة

االستاذ  /مشيردمحم هدهود

االستاذ  /مشير دمحم هدهود

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :
جدول ( ا ) اعضاء مجلس االدارة من المساهمين
االسم

جهة التمثيل

مهندس  /ابراهيم دمحم المعلم

عن نفسة

االستاذ  /شريف ابراهيم المعلم

عن نفسة

االستاذة  /ماريان رمزى غالى
االستاذ  /مشير دمحم هدهود

عدد االسهم المملوكة
24388
306

الشركة الوطنية للطباعة
الشركة الوطنية للطباعة

10708296
10708296

جدول ( ب ) اعضاء مجلس االدارة من ذوى الخبرة( من غير المساهمين )
االسم

الصفة

مهندس  /احمد عادل على عالم

تنفيذى

مستمل  -غير مستمل
غير مستمل
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الصفة
تنفيذى
تنفيذى
غير تنفيذى
غير تنفيذى

الر انا المولع ادناه بصفتى رئيس مجلس ادارة شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف
بصحة هذة البيانات وانها على مسئولية الشركة .
الممر بما فيه

تاريخ اعداد البيان

:
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