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  ١٠/١/٢٠١٧القاهرة في 

  

 السادة البورصة المصرية 

  

 اداره اإلفصاح 

  

 مرفق لسيادتكم صوره من نموذج تقرير اإلفصاح عن مجلس اإلدارة وهيكل المساهمين 

  ٣١/١٢/٢٠١٦ المنتهي في الرابعوذلك عن الربع من قواعد القيد والشطب  ٣٠تنفيذا للمادة 

 وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير 

 مدير عالقات المستثمرين  

 داليا عمر حسن 
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تنفيذا للمادة  وهيكل المساهمينعن مجلس االدارة  نموذج تقرير افصاح

 من قواعد القيد 30

  اسم الشركة   البيان 

     
 الربع الثاني 

 
   الربع الرابع

  

   

 

 

      

  الربع االول

  الربع الثالث

   

نهاية الفترة المعد عنها 

  هذا التقرير

  بيانات االتصال بالشركة: 

                 
  اسم مسئول عالقات المستثمرين  داليا عمر حسن    رقم التليفون      26207540

  Dalia.omar@iegegypt.com  عنوان البريد اإللكتروني  

  الفاكس   26207541 

   –ش جوزيف تيتو ١٨

  عنوان المركز الرئيسي للشركة النزهة الجديدة 

       Info@iegegypt.com  عنوان البريد اإللكتروني  

  % فأكثر:) 5الذين يملكون  المساهمين( المساهمينهيكل 

  الموقف وفقا للبيان الحالي  الموقف وفقا للبيان السابق
  االسم

  عدد االسهم  نسبتها  االسهمعدد   نسبتها

  تامر فؤاد عثمان محمد  12721045 21.20% 12721045 21.20%

  نصر زكي سيد خليل  5450000 9.08% 5450000 9.08%

 عز الدين عبد المعطي عز الدين 3028633 5.048% - -

  سامي محمد نظيم سيد  3000000 5% 3000000 5%

  اإلجمالي 24199678 40.33% 21171045 35.28%
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 الموقف وفقا للبيان السابق
  الحاليالموقف وفقا للبيان 

 البيان 
 عدد 
 عدد االسهم  نسبتها  المساهمين

 عدد 

 عدد االسهم  نسبتها  المساهمين 

 

 

784   100%   60000000   655   100%   60000000 

شركة مصر للمقاصة  إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى

)1 ( 

  
  

 0   0   0   0   0  0 

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

  
  

 784   100%   60000000   655   100%   60000000 

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

  
  

 0   0   0   0   0   0 

المملوكة ألعضاء مجلس االدارة أسهم ضمان العضوية 

)4 ( 

  
  
  
  

 2 
  

30.28% 
  

18171045   2   30.28%   18171045 

% من االسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد 100

 ) 5من خالل المساهمين الرئيسين (

  

               

% في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد من 97

 )      6المساهمين الرئيسين (خالل 

 

1  5%   3000000   1   5%   3000000 

االسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك 

 ) 7المستكمل بها الحد االدنى من نسبة االحتفاظ (

  
  

 0   0   0   0   0   0 

 ) 8االسهم مقابل حصص عينية خالل فترة الحظر (

  
  

 0   0   0   0   0   0 

 ) 9أسهم الخزينة (

  
  

 0   0   0   0   0   0 

 ) 10االثابة والتحفيز بالشركة( أسهم

  
  

 0   0   0   0   0   0 

 ) 11االسهم المجمدة وفقا التفاقيات المساهمين(

  
  

 0   0   0   0   0   0 

 ) 12. أ.ع)( القابضة( قاجمالى مساهمه للشركة 

  
  

 0   0   0   0   0   0 

 ) 13إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(
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 0 

  
  

  
  0   0   0   0   0 

 ) 15إجمالي االسهم المرهونة(

  
  

 0 

  
  

  
  0   0   0   0   0 

 ) 16المجمده ألسباب اخرى متنوعة(اجمالى االسهم 

  
  
  
  

  

3 

  
  
  
  
 
  

35.28% 
  

21171045   3   35.28%   21171045 

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

16 ( 

  
  

  

784 

  
  
 
  

64.71% 

  

38828955   655 64.71%   38828955 

 ) 3-17) اجمالى االسهم حرة التداول (18(

    
  

             

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

  
  

يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة 

سابقة على تاريخ االحتساب. 
  

معادلة احتساب نسبة   

     االسهم حرة التداول 

×     = إجمالي االسهم حرة التداول                 

أجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى        1000

   شركة المقاصة  

من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة  4تنفيذا للتعريف المنصوص علية فى المادة     االسهم حرة التداول:   

   21/12/2014فى  170والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  2014  لسنة  11الهيئة رقم 

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

    المقيدة في جداول البورصة ما يلي:   

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

   : التالية وفقا للنسباألسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك  -2

   % من األسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد  100 -

واعد ، ويشترط الستبعاد % في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه الق 100 -

  االحتساب. على تاريخ% ان يحدث تعامل خالل عام سابق 97

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

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

 الخزينة.  أسهم  -4

  
  

 0   0   0   0   0   0 

 ) 14إجمالي عدد االسهم المقابله لشهادات االيداع االجنبية(
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 النظام األساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.  اشتراطأسهم ضمان عضوية مجلس اإلدارة في حالة  -5

أو عقود باالحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة  اتفاقاتاالسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب  -6

 وذلك خالل تلك المدة. 

  

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

   مباشرة من خالل المجموعات واألطراف المرتبطة. 

   الشركة:  الخزينة لدى أسهمتفاصيل 

 الموقف وفقا للبيان السابق 

 تاريخ الشراء 

 الموقف وفقا للبيان الحالي 

     تاريخ الشراء 

  عدد االسهم  نسبتها   عدد االسهم  نسبتها 

 ال يوجد   -    -   -   -   - 

 االجمالي                

   

  مجلس ادارة الشركة:  فيالتغييرات 

  الحاليالبيان  البيان السابق  

 اسم عضو مجلس االدارة  الوظيفة  اسم عضو مجلس االدارة  الوظيفة 

اإلدارة رئيس مجلس 

 تامر فؤاد عثمان محمد والعضو المنتدب

رئيس مجلس 

اإلدارة والعضو 

 تامر فؤاد عثمان محمد المنتدب

 نصر زكي سيد خليل عضو مجلس اداره نصر زكي سيد خليل اداره عضو مجلس

 عضو مجلس اداره

عماد محمد صفوت عبد 

 عماد محمد صفوت عبد الفتاح عضو مجلس اداره الفتاح

ادارهعضو مجلس  محمد صالح علي عبد  

 الرحمن
 محمد صالح علي عبد الرحمن عضو مجلس اداره

 رباب محمد نور محمد عضو مجلس اداره رباب محمد نور محمد عضو مجلس اداره

  

  آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

  مجلس االدارة من المساهمين )أعضاءأ  جدول(

عدد االسهم  غير تنفيذي)  – الصفة( تنفيذي

 المملوكة**  
جهة 

 التمثيل*  
 االسم 

 تامر فؤاد عثمان  نفسه  12721045  تنفيذي 
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 نصر زكي سيد  نفسه  5450000  غير تنفيذي 

        

 (*) عن نفسه او عن شخص اعتباري.     (**) المملوكة للشخص الطبيعي او االعتباري الذي يمثله. 

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

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

عماد محمد صفوت عبد  غير تنفيذي   غير مستقل

 الفتاح 

محمد صالح علي عبد   غير تنفيذي مستقل 

 الرحمن 

 رباب محمد نور محمد   غير تنفيذي مستقل 

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

  

تاريخ انتهاء المدة 

   القانونية لمجلس االدارة

   ٨٢٠١ /١/ ٢٠  

  

 مسئولية الشركة.   وأنها علىاقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس االدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات 

  

 المقر بما فيه 

  

 االسم  التوقيع  الوظيفة 

والعضو رئيس مجلس اإلدارة 

  المنتدب

  

 تامر فؤاد عثمان محمد 

١٠/١/٢٠١٧تاريخ اعداد البيان    
 

  

 

  


