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 السادة / البورصة المصرية  

 قطاع االفصاح                            

 تحية طيبة وبعد ,,,,,,,, 

( من   30نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج افصاح عن مجلس االدارة وهيكل المساهمين وذلك تنفيذاً للمادة )  

   2021 –  12  –  31قواعد القيد طبقاً للموقف فى 

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام ,,,, 

 

 مدير عالقات المساهمين                                                                                   

 عادل خليل                                                                                  

 

 

 

 2022 - 1  – 16تحريراً فى 
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 الموقف وفقا للبيان الحالى  الموقف وفقا للبيان السابق 
 االسم 

 عدد االسهم  نسبتها  عدد االسهم  نسبتها 

 محمود احمد محمود الشين          164,216,279         14.806 299,630,040 27.015

 حازم فاروق احمد كمال الفار  91,030,838         8.207 128,404,392 11.577

 اسماعيل احمد اسماعيل جادللا  39,728,833 3.582 73,387,981 6.617

  10.098 112,000,000 
ATLANTICA HOLDINGS 

INC 

 االجمالى   406,975,950 36.693 501,422,413 45.209

 

 

 

 

 

 

       

  نموذج تقرير افصاح   
 من قواعد القيد  30عن مجلس االدارة و هيكل المساهمين تنفيذا للمادة 

       

 اسم الشركة  البيان 

       

 شركة سبيد ميديكال 
 الربع االول    الربع الثانى     

 الربع الثالث   الربع الرابع  2021/   12/    31   

            

       

       

       

 بيانات االتصال بالشركة :     

       

 اسم مسئول عالقات المستثمرين  عادل سيد خليل محمد   رقم التليفون  01026448135  

 عنوان البريد االلكترونى  Adel.khalil@speedlab.com.eg  رقم الفاكس  269090700  

     
صالح ش عثمان بن عفان ميدان 25 

 عنوان المركز الرئيسى للشركة  الدين مصر الجديدة القاهرة 

      info@speedlab.com.eg  عنوان البريد االلكترونى 

       

       

 % فأكثر(:  5هيكل المساهمين )المساهمين الذين يملكون   
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 الموقف وفقا للبيان السابق 
 الموقف وفقا للبيان الحالى 

 البيان 
عدد  

 المساهمين 
 عدد االسهم  نسبتها

عدد  

 المساهمين 
 عدد االسهم  نسبتها

4,441 100 
1,109,144,475 

5,343 100 
1,109,144,475 

 ( 1إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة)

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 (2( اجمالي االسهم غير المودعه باإليداع المركزي)-)

4,441 100 
1,109,144,475 

5,343 100 
1,109,144,475 

 ( 2-1باإليداع المركزي) ( اجمالي االسهم المودعه 3)

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 (4اسهم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس االدارة)

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

من خالل المساهمين   وفقا لهذه القواعدمن االسهم الواجب االحتفاظ بها  100%
 ( 5الرئيسين )

 يوجد  ال يوجد  ال
 9,795 1 يوجد  ال

108,640,000 
من خالل المساهمين الرئيسين  في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد 97%

(6) 

6 43.696 
484,657,190 

6 28.586 
317,053,495 

المستكمل بها الحد االدنى من  االسهم المملوكه للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك 
 (7نسبة االحتفاظ) 

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 (8االسهم مقابل حصص عينية خالل فترة الحظر)

1 1.388 
15,400,000 

1 1.388 
15,400,000 

 ( 9اسهم الخزينة)

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال

 يوجد  ال
 (10االثابة والتحفيز بالشركة)اسهم 

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 ( 11االسهم المجمدة وفقا التفاقيات المساهمين)

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 (12اجمالى مساهمه للشركة القابضة )ق . أ.ع()

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال

 يوجد  ال
 ( 13إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة)

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 ( 14إجمالي عدد االسهم المقابله لشهادات االيداع االجنبية)

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال

 (15إجمالي االسهم المرهونة)

 يوجد  ال يوجد  ال
 يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال

 يوجد  ال
 (16اجمالى االسهم المجمده ألسباب اخرى متنوعة)

7 45.085 
500,057,190 

8 39.769 
441,093,495 

 ( 16الى  4( اجمالى االسهم بغرض االحتفاظ )تجمع من 17)

4,439 54.915 609,087,285 4,335 60.231 668,050,980 
 ( 17-3االسهم حرة التداول )( اجمالى 18)

       

      
من اسهم المساهمين الرئيسين    الذين لم   %100: يتم استبعاد ملحوظة

 يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ      االحتساب. 
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 الشركة :لدى  الخزينة اسهم تفاصيل

    

 

 تاريخ الشراء 

 الموقف وفقا للبيان الحالي 

 تاريخ الشراء 

 الموقف وفقا للبيان السابق 

 نسبتها  عدد االسهم  نسبتها  عدد االسهم 

حتى 2021- 9- 6من 
15 -9 -2021 15,400,000 1,388 

-9-6من 
- 15حتى 2021

9-2021 
15,400,000 1,388 

 1,388 15,400,000  1,388 15,400,000 االجمالي

 

 

 التغييرات فى مجلس ادارة الشركة :

     

 البيان الحالى  البيان السابق  

 اسم عضو مجلس االدارة  الوظيفة  اسم عضو مجلس االدارة  الوظيفة  

 محمود احمد محمود الشين  رئيس مجلس االدارة  محمود احمد محمود الشين  رئيس مجلس االدارة  

 

  نائب رئيس مجلس االدارة

 حازم فاروق احمد كمال الفار  والعضو المنتدب 
  مجلس االدارةنائب رئيس 

 حازم فاروق احمد كمال الفار  والعضو المنتدب 

 شادية عبدالمقصود محمد الحداد  االدارة مستقل عضو مجلس  شادية عبدالمقصود محمد الحداد  االدارة مستقل عضو مجلس  

 جادللا اسماعيل احمد اسماعيل  عضو مجلس االدارة  اسماعيل احمد اسماعيل جادللا  عضو مجلس االدارة  

 محمود عبدالوهاب احمد عليوة  عضو مجلس االدارة  محمود عبدالوهاب احمد عليوة  عضو مجلس االدارة  
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 خر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :آ

 جدول ) أ ( أعضاء مجلس االدارة من المساهمين 

جهة   االسم 

 التمثيل * 

 غير تنفيذى (  –الصفة ) تنفيذي  عدد االسهم المملوكة 

للشخص االعتبارى   

 )جهة التمثيل(

للشخص الطبيعى ممثل الجهة  

 )عن نفسه( 

 محمود احمد محمود الشين 
         164,216,279 - عن نفسة 

 تنفيذى 

 حازم فاروق احمد كمال الفار 
 91,030,838 - عن نفسة 

 تنفيذى 

 اسماعيل احمد اسماعيل جادللا 
 39,728,833 - نفسة عن 

 تنفيذى 

 محمود عبدالوهاب احمد عليوة 
 تنفيذى  976,996 - عن نفسة 

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

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

 مستقل  غير تنفيذى الحداد  محمد  عبدالمقصود  شادية 

 

 تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس االدارة 

 (  جلس ادارة جديدخاب مالنت  2022فبراير   26خ تم دعوة جمعية بتاري)   2024يناير  

 دارة / بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة . االبصفتى رئيس مجلس  اهاقر انا الموقع ادن

 المقر بما فيـه 

 الوظيفـة  التوقيع االســم 

 رئيس مجلس االدارة   محمود الشيـن محمود احمد 

  

 م                       ختم الشركة2022/ 1 / 16تاريخ اعداد البيان   
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