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 وذجــنم      
 خطار تعديل بيانات الشركة المقيدةإ

 
 ش.م.م Qalaa Holdingsالقلعة لإلستشارات المالية :   الشركة
 جاردن سيتي-كورنيش النيل 1089:   العنوان

 القاضىعمرو محمد مدير عالقات المستثمرين: 
 27914440:   التليفون 
 27914448:   الفاكس

 akadi@qalaaholdings.comالبريد االلكترونى: 

      2009 / 12/  2       : تاريخ القيد
 

 :  البيان قبل التعديل

 جهة التمثيل الوظيفة االسم
 الصفة 

غير تنفيذي  –) تنفيذي 
 مستقل (  –

 د / احمد محمد حسنين هيكل
 مجلس رئيس

 االدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 الخازندار حسين هشام

 مجلس عضو

 المنتدب اإلدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 صادق حسن كريم

 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 عياد فاروق معتز

 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 خليفة محمد شعيب محمد

 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 الجارحى على عمرو

 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

عضو مجلس إدارة ممثال لشركة 
Citadel Capital Partners 

LTD يحدد إسمه الحقا 
 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD  تنفيذى 

 مجلس عضو حافظ حسن اسامة

 إدارة

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 شنطي رغيد

 
 مجلس عضو

 إدارة

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجدى كمال ابراهيم الدسوقىالسيد/ 

 
 مجلس عضو

 إدارة

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن سـحيم بن حمد بن  الشـيخ/
 عبدهللا آل ثانى

 مجلس عضو

 إدارة

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السيد/ روبرت ويدجز

 
 مجلس عضو

 إدارة

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيد / فيليب بلير داندس

 
 مجلس عضو

 إدارة

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 :   البيان بعد التعديل

 

 جهة التمثيل الوظيفة االسم
 الصفة 

غير تنفيذي  –) تنفيذي 
 مستقل (  –

 د / احمد محمد حسنين هيكل
 مجلس رئيس

 االدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 الخازندار حسين هشام

 مجلس عضو

 المنتدب اإلدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 صادق حسن كريم

 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 عياد فاروق معتز

 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 خليفة محمد شعيب محمد

 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 الجارحى على عمرو

 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

عضو مجلس إدارة ممثال لشركة 
Citadel Capital Partners 

LTD يحدد إسمه الحقا 
 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD  تنفيذى 

 مجلس عضو حافظ حسن اسامة

 إدارة

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 شنطي رغيد

 
 مجلس عضو

 إدارة

 

ممثل لشركة االمارات الدولية 

 لالستثمار ذ م م
 تنفيذى غير

 مجدى كمال ابراهيم الدسوقىالسيد/ 

 
 مجلس عضو

 إدارة

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيد/ روبرت ويدجز

 
 مجلس عضو

 إدارة

 

 

ممثل لشركة االمارات الدولية 

  لالستثمار ذ م م 

 تنفيذى غير

 السيد / فيليب بلير داندس

 
 مجلس عضو

 إدارة

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :   سبب التعديل

   م م ش ا ةلع   إلستتتلشتتت رال ا د  ح شتتتر    دجلس إنارةلضتتت ح  دح  ا شتتت مح د دن سح ستتت حم سح  دن سح لسنا ى      استتتلة    
لةريش  دح استتت م  %10ارستتتلرال ج  ح ش  شتتتر    ا د  ب    ستتتش   ذ ك طلب شتتتر   ارد رال ا ن  ح   ثستتتل د ر ذ م م ا ن ا دستتت  د ح 

راسد   ا شر   ا خ ص سرغسل   ف  ار ضد م ا   لض ح  دجلس إنارة ا شر    لع  ح  ث دح ا س ن ح رغ ن  ج ب ش ط   ا س ن ح 
 .سرةر برل  ينج ز  دد ل ح     شعض ح  دجلس اإلنارة سنر دح     م ألض ء دجلس إنارة دح ذ ى ا خ

 
 هل سبق تعديل هذا البيان من قبل 

 (Xنعم )  ال )   ( 
 

 البيان المعدل تم اقراره من:
 .......بتاريخ)   ( اخرى 2015 /26/5 بتاريخ( الجمعية العامة X) ........بتاريخ)   ( مجلس االدارة  

 
 القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد 

 وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا االخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديالت عليها.
 .الشركة ةيصحيحة ومعدة تحت مسئول المفصح عنهاجميع البيانات 

 

 

 

 
 الممثل القانونى للشركة     مدير عالقات المستثمرين 

   عمرو محمد القاضىاالسم: 
  ح ل  س  ح د دن أ دناالسم:       التوقيع: 
     التوقيع:       

 
 

 

 

 26/5/2015تحريرا فى: 
 


