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  ) 02( 22731124:  مصر    فاكس   –القاھرة 
  )02(  22731093/ 95/ 98  - 22731123/ 28  :تلیفون 
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 TEL. (02) 22731093 /95 /98  -  22731123 / 28  

  
 نموذج تقریر إفصاح

  
  من قواعد القید 18عن مجلس اإلدارة وھیكل المساھمین تنفیذًا للمادة 

  
  البیــــــــــــــــــان  اسم الشركة

نھایة الفترة المعد 
  عنھا ھذا التقریر

  
  الربع األول

  
    الربع الثالث

  
  الربع الثاني

  
  الربع الرابع

  
 
  

  :بیانات االتصال بالشركة
  

  26714044  رقم التلیفون  محمد طلعت محمد خلیفھ  ول عالقات المستثمریناسم مسئ

  22731124  رقم الفاكس  Mtkhalifa@arafaholding.com  عنوان البرید اإللیكتروني
  مصر –مدينة نصر القاهرة  –المنطقة الحرة العامة   عنوان المركز الرئیس للشركة

  www.arafaholding.com  عنوان الموقع اإللیكتروني
  
  

  ) :فأكثر%  5المساھمین الذین یملكون (ھیكل المساھمین 
 

 االسم
 الموقف وفقًا للبیان السابق الموقف وفقًا للبیان الحالي

 نسبتھا عدد األسھم نسبتھا عدد األسھم

  25.27    79,218,043    25.27 118,827,064 عال ء احمد عبد المقصود عرفھ

  16.47    51,624,361    16.47 77,436,541 سماء عبد الجواد محمد رجب

  11.90    37,299,483    11.90 55,949,224 اشرف احمد عبد المقصود عرفھ

  6.90   21,644,214  6.90 32,466,321 شیرین احمد عبد المقصود عرفھ

  6.39  20,021,725 6.39 30,032,587 عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد

  66.92    209,807,826   66.92   314,711,737   اإلجمالـــــي

  
      

 

 

 

√ 
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 ھیكل المساھمین اإلجمالي موضحًا بھ األسھم حرة التداول وفقًا لكشف شركة مصر للمقاصة و اإلیداع و القید المركزي
  

 االسم
 الموقف وفقًا للبیان الحالي

 االسم
 للبیان السابق الموقف وفقًا

 نسبتھا عدد األسھم نسبتھا عدد األسھم
األسھم المملوكة ألعضاء مجلس 

            **اإلدارة 

  25.27  79,218,043 عالء أحمد عبد المقصود عرفھ 25.27 118,827,064 عالء أحمد عبد المقصود عرفھ

  16.47  51,624,361 مد رجبسماء عبد الجواد مح 16.47 77,436,541 سماء عبد الجواد محمد رجب

  6.90  21,644,214 شیرین أحمد عبد المقصود  6.90 32,466,321 شیرین أحمد عبد المقصود عرفھ

شركة كونكریت للمالبس  0.61 2,865,258 شركة كونكریت للمالبس الجاھزة
  0.61  1,910,172 الجاھزة

  0.28  869,970 محمد احمد حسن داوود/ االستاذ 0.28 1,304,955 محمد احمد حسن داوود/ االستاذ

  0.00   5,830   مایكل ستاكول/ السید 0.00 8,745 مایكل ستاكول/ السید

إجمالي األسھم المملوكة       )1(
 49.53  155,272,590    49.53 232,908,884 ألعضاء مجلس اإلدارة

            فأكثر% 5األفراد الذین یمتلكون 

  11.90  37,299,483 اشرف احمد عبد المقصود عرفھ 11.90 55,949,224 قصود عرفھاشرف احمد عبد الم

عبد المنعم راشد عبد الرحمن 
عبد المنعم راشد عبد الرحمن  6.39 30,032,587 الراشد

  6.39  20,021,725 الراشد

إجمالي األفراد الذین       )2(
  18.28  57,321,208    18.28 85,981,811 فأكثر% 5یمتلكون 

 :القطاع العام وقطاع األعمال العام كما یلي

    0       0 الشركة القابضة  3/1

    0       0 شركات  3/2

    0       0 بنوك  3/3

 2.41 7,546,627 البنك المصري لتنمیھ الصادرات 2.41 11,319,940 البنك المصري لتنمیھ الصادرات

 0.88 2,766,819 ھلي المصريالبنك اال 0.88 4,150,228 البنك االھلي المصري

 0.27 833,181 بنك مصر المركز الرئیسي 0.24 1,149,771 بنك مصر المركز الرئیسي
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    0       0 شركات تأمین  3/4

    0       0 صنادیق استثمار  3/5

محفظھ الھیئھ القومیھ للبرید رقم 
المحفظھ الرابعھ لبنك االستثمار  0.319 1,500,000 3

 0.275 863,388 القومي

صندوق استثمار بنك مصر الرابع 
محفظھ الھیئھ القومیھ للبرید رقم  0.149 699,999 وفقا الحكام الشریعھ االسالمیھ

3 775,000 0.247 

محفظھ صندوق التامین الخاص 
بالعاملین بشركھ المقاولون العرب 

 عثمان احمد ع
محفظھ البنك الرئیسي للتنمیھ  0.029 136,875

 0.002 5,830 زراعيواالئتمان ال

محفظھ البنك الرئیسي للتنمیھ 
صندوق استثمار بنك القاھره اال  0.002 8,745 واالئتمان الزراعي

 0.000 3 ول التراكمي

            مؤسسات أخري  3/6

 4.21 13,200,000 ھیئھ صندوق توفیر البرید 4.21 19,800,000 ھیئھ صندوق توفیر البرید

ع العام إجمالي القطا     )3(
 8.29 25,990,848    8.24 38,765,558 وقطاع األعمال

 )فأكثر% 5(القطاع الخاص 

                الشركات القابضة  4/1
   -            -       -           -                      شركات  4/2
   -            -       -           -                      بنوك  4/3
   -            -       -           -                      شركات تأمین  4/4
   -            -       -           -                      صنادیق استثمار  4/5
   -            -       -           -                      مؤسسات أخري  4/6
   -           -                         -           -                      إجمالي القطاع الخاص     )4(
   -            -       -           -                      اتحاد العاملین المساھمین     )5(
   -            -       -           -                      أسھم الخزینة     )6(
شھادات اإلیداع الدولیة أو      )7(

   -            -       -           -                      األمریكیة

 23.89 74,915,354  23.94 112,593,747 األسھم حرة التداول     )8(

اإلجمالي المودع باإلیداع 
 100 313,500,000  100 470,250,000 المركزي

اإلجمالي غیر المودع باإلیداع 
 - -  - - المركزي

إجمالي أسھم رأس المال المقید 
 100 313,500,000  100 470,250,000 بالبورصة
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  :تفاصیل أسھم الخزینة لدي الشركة

  في البیان السابق  تاریخ الشراء  في البیان الحالي  تاریخ الشراء
  نسبتھا  عدد األسھم  نسبتھا  عدد األسھم

-  -  -  -  -  -  
      اإلجمالي      اإلجمالي

  :التغییرات في مجلس إدارة الشركة 

  البیان السابق  البیان الحالي
  الوظیفة  اسم عضو مجلس  الوظیفة  اسم عضو مجلس اإلدارة

رئیس مجلس اإلدارة  عالء احمد عبد المقصود عرفة/دكتور
 عالء احمد عبد المقصود عرفة/دكتور والعضو المنتدب

جلس رئیس م
اإلدارة والعضو 

 المنتدب
 عضو مجلس إدارة سماء عبد الجواد محمد رجب/ السیدة عضو مجلس إدارة سماء عبد الجواد محمد رجب/ السیدة
 عضو مجلس إدارة شیرین احمد عبد المقصود عرفة/ السیدة عضو مجلس إدارة شیرین احمد عبد المقصود عرفة/ السیدة

(  شركة كونكریت للمالبس الجاھزة
 عضو مجلس إدارة مھا ھاشم محمد كمال/ ویمثلھا ) م .م.ش

شركة كونكریت للمالبس الجاھزة  
مھا ھاشم محمد / ویمثلھا ) م .م.ش(

 كمال
 عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس إدارة محمد احمد حسن داود/ السید  عضو مجلس إدارة محمد احمد حسن داود/ السید
 عضو مجلس إدارة  مصطفى أحمد أمین مرسي /السید جلس إدارةعضو م  مصطفى أحمد أمین مرسي /السید
 عضو مجلس إدارة  محمد سید احمد الشافعى /السید عضو مجلس إدارة  محمد سید احمد الشافعى /السید

 عضو مجلس إدارة  ھالھ محمد كمال ھاشم/ السیدة عضو مجلس إدارة  ھالھ محمد كمال ھاشم/ السیدة
 عضو مجلس إدارة احمد كمال محمد محمد سلیم /السید عضو مجلس إدارة سلیم احمد كمال محمد محمد /السید

Mr. Aristide Guzzetti عضو مجلس إدارة Mr. Aristide Guzzetti عضو مجلس إدارة 
 عضو مجلس إدارة مایكل ستاكول /السید عضو مجلس إدارة مایكل ستاكول /السید

  :آخر تشكیل لمجلس إدارة الشركة 

  *الصفة   )إن وجدت(جھة التمثیل   یفةالوظ  االسم
رئیس مجلس اإلدارة  عالء احمد عبد المقصود عرفة/دكتور

 والعضو المنتدب
  تنفیذي  

  غیر تنفیذي   عضو مجلس إدارة سماء عبد الجواد محمد رجب/ السیدة
  غیر تنفیذي   عضو مجلس إدارة شیرین احمد عبد المقصود عرفة/ السیدة

شركة كونكریت للمالبس  عضو مجلس إدارة كمال مھا ھاشم محمد/ السیدة
  غیر تنفیذي  )م .م.ش( الجاھزة 

  غیر تنفیذي   عضو مجلس إدارة محمد احمد حسن داود/ السید

عضو مجلس إدارة منتدب  عضو مجلس إدارة  مصطفى أحمد أمین مرسي /السید
 تنفیذي لالشراف على القطاع المالى

مجلس إدارة عضو  محمد سید احمد الشافعى /السید  غیر تنفیذي   
 غیر تنفیذي   عضو مجلس إدارة  ھالھ محمد كمال ھاشم/ السیدة
 غیر تنفیذي   عضو مجلس إدارة احمد كمال محمد محمد سلیم /السید

Mr. Aristide Guzzetti غیر تنفیذي   عضو مجلس إدارة 
 غیر تنفیذي   عضو مجلس إدارة مایكل ستاكول /السید

  

  
  .دي كون العضو یشغل منصب تنفیذي أو غیر تنفیذي أو عضو مستقلویقصد بالصفة م*




