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 16/01/2023 القاهرة في

 المصرية  البورصة السادة

 إدارة اإلفصاح 

 ،،، طيبة وبعد تحية

 

 إفصاح

 

 نفستمنتس القابضة ش.م.مإ شركة بي

 

نفستمنتس القابضة عن الفترة إبي  شركةلفصاح عن مجلس االدارة و هيكل المساهمين إمرفق لسيادتكم نموذج تقرير 

  2022 ديسمبر 31المالية المنتهية في 

 

 ،،، والتقدير اإلحترام وافر بقبول وتفضلوا

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير عالقات المستثمرين 

 عمر اللبان 
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 نموذج تقرير افصاح 

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

 

 اسم الشركة  البيان 

       
نهاية الفترة المعد عنها  

 هذا التقرير 

 الربع االول   الربع الثانى    

  X  الربع الثالث    الربع الرابع 

            

 

  16/01/2023تم اعداد هذا التقرير طبقا لبيان مصر المقاصة بعد تداول اسم زيادة رأس المال بتاريخ 

 

 بيانات االتصال بالشركة :

 

 

 اسم مسئول عالقات المستثمرين عمر اللبان  رقم التليفون  25763012 (02)

 االلكترونى عنوان البريد  olabban@bpepartners.com رقم الفاكس  -

شارع طلعت حرب، مبني سينما راديو،   24  

 وسط البلد
 عنوان المركز الرئيسى للشركة 

  contact@bpepartners.com للشركة  عنوان البريد االلكترونى 

 

 

 % فأكثر(:  5هيكل المساهمين )المساهمين الذين يملكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالى الموقف وفقا للبيان  الموقف وفقا للبيان السابق 
 االسم 

 عدد االسهم نسبتها  عدد االسهم نسبتها 

10.62% 16,995,466 10.62% 16,995,466 RIMCO EGT Investment LLC 

 سميح انسي نجيب ساويرس  14,695,192 9.18% 14,695,192 9.18%

 بنك االستثمار االوروبي  10,333,336 6.46% 10,333,336 6.46%

 محمد حازم عادل محمد فتح هللا بركات  8,208,599 5.13% 8,208,599 5.13%

 شركة فوراي كابيتال لإلستثمار 8,067,716 5.04% 8,067,716 5.04%

 االجمالى 58,300,309 36.43% 58,300,309 36.43%
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لمدة سنة سابقة على تاريخ  100: يتم استبعاد  ملحوظة لم يحدث تعامل على اسهمهم  الذين  الرئيسين  المساهمين  % من اسهم 

 االحتساب. 

 رة التداول معادلة احتساب نسبة االسهم ح

 1000= اجمالى االسهم حرة التداول                ×      

 اجمالى عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة      

 

 

 

 

 

 الموقف وفقا للبيان الحالى  الموقف وفقا للبيان السابق

 البيان

عدد  

 المساهمين 
 االسهم عدد  نسبتها

عدد  

 المساهمين 
 عدد االسهم  نسبتها

1,054 %100  160,024,416 1,475 %100  ( 1إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة) 160,024,416 

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

1,054 %100  160,024,416 1,475 %100  (2-1اجمالي االسهم المودعه باإليداع المركزي)( 3) 160,024,416 

 ( 4اسهم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس االدارة)       

19 44.81% 71,717,941 19 44.39% 393,029,71  
في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خالل  % 97

 (6) المساهمين الرئيسين

- - - - - - 
االحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خالل  في غير حاالت % 97

 (6) المساهمين الرئيسين

- - - - - - 
االسهم المملوكه للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك المستكمل بها  

 ( 7) **الحد االدنى من نسبة االحتفاظ 

 ( 8االسهم مقابل حصص عينية خالل فترة الحظر)      

 (9اسهم الخزينة) - - - - - -

 ( 10اسهم االثابة والتحفيز بالشركة)      

 ( 11االسهم المجمدة وفقا التفاقيات المساهمين)      

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

 ( 13إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة)      

 ( 14االجنبية)إجمالي عدد االسهم المقابله لشهادات االيداع       

 ( 15إجمالي االسهم المرهونة) - - - - - -

 (16اجمالى االسهم المجمده ألسباب اخرى متنوعة) 10,129 0.00633% 2 10,129 0.00633% 2

21 44.82% 71,728,070 21 3944. % , 522,71039  ( 16الى   4( اجمالى االسهم بغرض االحتفاظ )تجمع من 17) 

1,041 55.17% 88,296,346 1,454 6155. % 894,8984,8  ( 17-3( اجمالى االسهم حرة التداول ) 18) 

من اسهم المساهمين الرْيسين عند الطرح 51*%   

   
وفقا للبند السابع من قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة   25**عدد االسهم المجمدة استكماال لنسبة %  
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 فاكثر %   ١٠ بنسبة الرئيسيين للمساهمين المملوكة االسهم تفصيلى

 

 االسهم حرة التداول : 

 

لسنة   11قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم من  4تنفيذا للتعريف المنصوص علية فى المادة 

 21/12/2014فى  170والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  2014

من أسهم  يقصد باألسهم حرة التداول جميع األسهم المتاحة للتعامل عليها شراًء أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد  

 الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي : 

 األسهم المملوكة لشركات قطاع األعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة  -1

 :األسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التاليه -2

 % من األسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد 100 -

% ان يحدث تعامل خالل 97% في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط الستبعاد    100 -

 عام سابق على تاريخ االحتساب .

، سواء عند التأسيس   1981لسنة    159من القانون    45األسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر الواردة بالمادة   -3

 أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن  ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين. 

 أسهم الخزينة  -4

 أسهم ضمان عضوية مجلس اإلدارة في حالة إشتراط النظام األساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية. -5

د باالحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة االسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقو -6

 وذلك خالل تلك المدة. 

% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة 10يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك  :  المساهم الرئيسي

 ل المجموعات واألطراف المرتبطة .مباشرة أو غير مباشرة من خال
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  الشركة :  لدى  تفاصيل اسهم الخزينة

 

 

 

 

 

          التغييرات فى مجلس ادارة الشركة :

 البيان الحالى  البيان السابق 

 اسم عضو مجلس االدارة الوظيفة  اسم عضو مجلس االدارة الوظيفة 

االدارة رئيس مجلس  محمد حازم عادل محمد فتح هللا بركات رئيس مجلس االدارة   محمد حازم عادل محمد فتح هللا بركات 

 العضو المنتدب 

 محمد عبد المنعم عمران

ممثالً عن شركة بي پي إي بارتنرز لإلستثمار 

 المباشر 

 العضو المنتدب 

 محمد عبد المنعم عمران

ممثالً عن شركة بي پي إي بارتنرز لإلستثمار 

 المباشر 

 عالء الدين حسونه محمود سبع  عضو مجلس إدارة  محمود سبع عالء الدين حسونه  عضو مجلس إدارة 

 عضو مجلس إدارة 
 نجيب سميح انسي نجيب ساويرس 

 Holding SOSممثالً عن شركة 
 عضو مجلس إدارة 

 نجيب سميح انسي نجيب ساويرس 

 Holding SOSممثالً عن شركة 

 عضو مجلس إدارة 
 ة كريم محمود سعاد

 لحليج األقطانممثالً عن الشركة العربية 
 عضو مجلس إدارة 

 ة كريم محمود سعاد

 ممثالً عن الشركة العربية لحليج األقطان

 عضو مجلس إدارة 

 مصطفي عبد السالم مصطفي االنور 

ممثالً عن شركة بي پي إي بارتنرز لإلستثمار 

 المباشر 

 عضو مجلس إدارة 

 مصطفي عبد السالم مصطفي االنور 

بارتنرز لإلستثمار ممثالً عن شركة بي پي إي 

 المباشر 

 جون ساندرسون عضو مجلس إدارة  جون ساندرسون عضو مجلس إدارة 

 عضو مجلس إدارة 
 علي بن حسن بن علي دايخ 

 ممثالً عن شركة روالكو اي جي بي لالستثمار 
 عضو مجلس إدارة 

 علي بن حسن بن علي دايخ 

 ممثالً عن شركة روالكو اي جي بي لالستثمار 

 عمر عبد العزيز مهنا عضو مجلس إدارة  عمر عبد العزيز مهنا إدارة عضو مجلس 

 عضو مجلس إدارة 
 اشرف محمد عزيز شاش 

 ممثالً عن البنك التجاري الدولي 
 عضو مجلس إدارة 

 اشرف محمد عزيز شاش 
 ممثالً عن البنك التجاري الدولي 

 محمد امين التميمي فهد  عضو مجلس إدارة  فهد محمد امين التميمي  عضو مجلس إدارة 

 رهام فؤاد الغانم  عضو مجلس إدارة  رهام فؤاد الغانم  عضو مجلس إدارة 

 

 

 

  أسهم خزينة شركةال لدي ال يوجد
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 آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

 

 جدول ) أ ( أعضاء مجلس االدارة من المساهمين 

 عدد االسهم المملوكة **  جهة التمثيل * االسم 
 الصفة 

غير تنفيذى (  –) تنفيذي   

 تنفيذي  8,208,599 ممثالً عن نفسه محمد فتح هللا بركاتمحمد حازم عادل 

 ***محمد عبد المنعم عمران
ممثالً عن شركة بي پي إي بارتنرز 

 تنفيذي  894,241 لإلستثمار المباشر 

 ***مصطفي عبد السالم مصطفي االنور
ممثالً عن شركة بي پي إي بارتنرز 

 لإلستثمار المباشر 
 تنفيذي  894,241

 غير تنفيذي  6,823,170 ممثالً عن نفسه الدين حسونة محمود سبع عالء 

 غير تنفيذي  Holding SOS 1,721,734ممثالً عن شركة  سميح أنسي نجيب ساويرس نجيب 

 غير تنفيذي  7,017,039 ممثالً عن الشركة العربية لحليج األقطان كريم محمود يوسف سعادة 

 علي بن حسن بن علي دايخ 
شركة روالكو اي جي بي ممثالً عن 

 لالستثمار 
 غير تنفيذي  5,690,570

 غير تنفيذي  6,388,174 ممثالً عن البنك التجاري الدولي  أشرف محمد شاش 

 غير تنفيذي  20,000 ممثالً عن نفسها رهام فؤاد الغانم 

 غير تنفيذي  2,985,622 ممثالً عن نفسه فهد بن محمد امين بن توفيق التميمي 

 

  نفسه او عن شخص اعتباري .     )**( المملوكة للشخص الطبيعى او االعتبارى الذي يمثله .)*( عن   

 

 

 

 

 

 

29/4/2120   تم تعيين مجلس ادارة الشركة وفقا لقرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهم  100,000يملك بنفسه   بي پي إي بارتنرز لإلستثمار المباشرالذي يمثل شركة  محمد عبد المنعم عمرانالدكتور )***(  

 سهم  537,708يملك بنفسه  بي پي إي بارتنرز لإلستثمار المباشرالذي يمثل شركة  مصطفي االنور مصطفي عبد السالمالسيد )***( 
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 جدول ) ب ( أعضاء مجلس االدارة من ذوي الخبرة ) من غير المساهمين (

 

 

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

 مستقل  غير تنفيذي  جون ساندرسون

 مستقل  غير تنفيذي  عمر عبد العزيز مهنا
 

 ( من قواعد القيد. 4)*( قد يكون العضو غير تنفيذى وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم ) 

 

تاريخ انتهاء المدة القانونية  

   االدارةلمجلس 

29/04/2024                    

 

اقر انا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس االدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية 

 الشركة .

 المقر بما فيه 

 

  المستثمرين عالقات مدير عنه/ العضو المنتدب

 

 

 

 

 

 

 

  عمر اللبان

 

 خاتم الشركة 

 16/01/2023تاريخ إعداد البيان 

  
 

 


