
 من قواعد القيد30تقرير افصاح عن مجلس االدارة وهيكل المساهمين تنفيذا للمادة 

الربع الثانيالربع األول

Xالربع الرابعالربع الثالث

35717753رقم التليفون

35717753رقم الفاكس عنوان البريد األلكتروني

نسبتهاعدد األسهم نسبتهاعدد األسهم

161,762,67234%161,762,672  34%

73,239,682  15%73,239,682    15%

235,002,35449%235,002,354  49%

عدد المساهميننسبتهاعدد األسهم عدد المساهميننسبتهاعدد األسهم

1479,001,600100%479,001,600              100%

2360,030       0.075%360,030                    0.075%
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16116,7500.024%300.0000

17264,532,82955.226%7264,416,079              55.202%4

18214,108,74144.699%3,447            214,225,491              44.7233,256               

1921,066,605  4.398%1                   21,066,605                4.398%1                     

107,506,287              

األسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك المستكمل 

األسهم مقابل حصص عينية خالل فترة الحظر

بها الحد االدني من نسبة االحتفاظ

(ع .أ.ق)أجمالي مساهمة للشركة القابضة 

أسهم الخزينة

اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة

اجمالي عدد األسهم المقابلة لشهادات االيداع األجنبية

اجمالي أسهم المجموعات المرتبطة

االجمالي

 عنوان المركز الرئيسي للشركة

اجمالي األسهم غير المودعة بااليداع المركزي

( 2-1 )اجمالي األسهم  المودعة بااليداع المركزي 

 في غير حاالت االحتفاظ  من خالل المساهمين الرئيسين 97%

اسهم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس االدارة

مائة بالمائة من االسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد   

اجمالي األسهم المرهونة

(17-3)اجمالي األسهم حرة التداول 

اجمالي األسهم المجمدة ألغراض أخري متنوعة

( 16 الي4يجمع من )اجمالي األسهم بغرض االحتفاظ 

من خالل المساهمين الرئيسين

أسهم االثابة والتحفيز

األسهم المجمدة وفقا التفاقيات المساهمين

(فأكثر  % 5المساهمين الذين يملكون  ) هيكل المساهمين 

107,506,287

البيــــــــــــــــــــــــــــــــاناسم الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق الموقف وفقا للبيان الحالي
االســــــــــــــــــــــم

 اجمالي األسهم المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة

22.444%322.444%3

 عنوان الموقع االلكتروني                        

  بيانات االتصال بالشركة

 الشركه المصريه للمشروعات السياحيه العالميه

الجيزة- هـ شارع مراد 32

 www.cpg.com.eg

هيثم الشعراوي

الموقف وفقا للبيان السابق
االســــــــــــــــــــــم

 شركه مجموعه امريكانا لال غذيه والمشروعات السياحيه

شركة القاهرة للدواجن

info@cpg.com.eg

  اسم مسئول عالقات المستثمرين

الموقف وفقا للبيان الحالي

haitham.shaarawy@cpg.com.eg

مسلسل

شركة القاهرة للدواجن
م. م . ش 

mailto:info@cpg.com.eg
mailto:haitham.shaarawy@cpg.com.eg


شركة القاهرة للدواجن
م. م . ش 

ال يوجد

جدول أ اعضاء مجلس االدارة من المساهمين

الشخص الطبيعى ممثل الجهةالشخص االعتبارى

عضو مجلس االدارةغير تنفيذي                    791,523

رئيس مجلس االدارة تنفيذي    21,066,605

العضو المنتدب تنفيذي                 1,161,223

عضو مجلس االدارةغير تنفيذي

عضو مجلس االدارةغير تنفيذي

عضو مجلس االدارةغير تنفيذي

عضو مجلس االدارةغير تنفيذي    73,239,682

عضو مجلس االدارةغير تنفيذي    13,200,000

جدول ب اعضاء مجلس االدارة من ذوي الخبرة

غير تنفيذي

غير تنفيذي

31/3/2021تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس االدارة 

الوظيفة

البيان السابق البيان الحالي

الوظيفة اسم عضو مجلس االدارةالوظيفة اسم عضو مجلس االدارة

فيجاي كريشنان/ أ
شركة مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات 

السياحيه
هارون سعيد صديقي/أ

شركة مجموعة أمريكانا لألغذية 

والمشروعات السياحيه

 التغيرات في مجلس ادارة الشركة

:تفاصيل أسهم الخزينة لدي الشركة

 مستقل

 آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

محمد طارق زكريا محمد توفيق / م

عمرو فرغل/أ

.  بصحة هذه البيانات وأنها علي مسئولية الشركة 

Nagle coهانز جواكيم ناجل / السيد

العضو المنتدب للشركة/   أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس ادارة 

المعتزعادل محمود األلفي/أ

عدد االسهم المملوكة

عضو مجلس ادارةأسامة راضي/ أ

     2020/ 1/10 تاريخ اعداد البيان 

رئيس مجلس االدارةمحمد طارق زكريا توفيق/ المهندس

فيجاي كريشنان/ أ

عادل المعتز عادل األلفي/أ

االســـــــــــــــم

ثاقب محمد صابر/ ا

 مستقلعضو مجلس ادارةأشرف مأمون/ أ

 شركه مجموعه امريكانا لال غذيه والمشروعات السياحيه

الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالميه

نفسه

الشركة الكويتية لألغذية

نفسه

التوقيع

زينب احمد هشام احمد العرابي /  أ
شركة مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات 

السياحيه
محمد على حسن على/أ

شركة مجموعة أمريكانا لألغذية 

والمشروعات السياحيه

زينب احمد هشام احمد العرابي /أ

الوظيفة الصفة جهة التمثيل  االســـــــــــــــــــم

161,762,672  


