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 9/1/7112القاهرة فى 
 

 السادة / بورصة النيل 
 السادة إدارة االفصاح 

 تحيـــة طيبـــة وبعـــد ،،، 
 

 إفصاح عن مجمس اإلدارة وهيكل المساهمينلسيادتكم نموذج تقرير  مرفق
 . 6306لعام  الرابعمن قواعد القيد الربع  03تنفيذًا لممادة 

 
 وتفضموا بقبول فائق االحترام ،،،

 رئيس مجمس االدارة                                                        
 هشام فوزى صابر       
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 ًَٕرج تمشيش إفظبح

 يٍ لٕاعذ انميذ 41عٍ يجهس اإلداسح ْٔيكم انًسبًْيٍ تُفيزاً نهًبدح 
 

 ثيبَبد اسبسيخ :

 ايكًٗ –انذٔنيخ نهظُبعبد انطجيخ  اسى انششكخ 

 (  )انشثع انثبَٗ  )  (                                                  انشثع األٔل  َٓبيخ انفتشح انًعذ عُٓب انتمشيش

 

 (                                                √)        انشثع انشاثع(                                                   ) انثبنجانشثع 
 

 ثيبَبد اإلتظبل ثبنششكخ :

 -  3910024 /02 سلى انتهيفٌٕ مزوج محمذ مىُز  اسى يسئٕل عاللبد انًستثًشيٍ 

39100023 /02 

 info@icmiegypt.com انجشيذ االنكتشَٔٗعُٕاٌ 

icmi_co@hotmail.com 

 22603830 -22603820 سلى انفبكس

اتى رواش انمىطقح  عُٕاٌ انًشكض انشئيسٗ نهششكخ

فذان  56مشزوع  انصىاػُح

  75 قطؼح 

انقزَح  32صىذوق تزَذ  

  23655كىد  –انذكُح 

  

   www.icmiegypt.com عُٕاٌ انًٕلع االنكتشَٔٗ

  
 % فأكثش ( :6ْيكم انًسبًْيٍ ) انًسبًْيٍ انزيٍ يًهكٌٕ 

 

 اإلسى
 انًٕلف ٔفمبً نهجيبٌ انسبثك انًٕلف ٔفمبً نهجيبٌ انذبنٗ

 َسجتٓب عذد األسٓى َسجتٓب عذد األسٓى

 %22.347 244584524 %22.347 244584524 ْشبو فٕصٖ عض انذيٍ طبثش

 %6.538 7624555 %6.538 7624555 كشيى يُتظش يظطفٗ عجذ هللا اثٕ غبنٗ

ثسخشٌٔ سضب شفيك ييخبئيم  74111423 64111% 2134211 5.625% 

 ـــ ــ %64111 74111423 أيم فبسٔق شفيك َبشذ

 %354252 342124265 %37.775 442224882 اإلجًبنٗ
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 اإلســـــــى

 انًٕلف ٔفمبً نهجيبٌ انسبثك ٔفمبً نهجيبٌ انذبنٗانًٕلف 

 عذد األسٓى
عذد  َسجتٓب

انًسبًْ

 يٍ
 َسجتٓب عذد األسٓى

عذد 

 انًسبًْيٍ

اجمانً اسهم انشزكح انمقُذج نذي 

 (2شزكح مصز انمقاصح )
2341114111 211% 553 2341114111 211% 551 

اإلجمانً غُز انمىدع تاإلَذاع 

 (3انمزكزي)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

( اإلجمانً انمىدع تاإلَذاع 4)

 انمزكزي

(2-3) 

2341114111 211% 553 2341114111 211% 551 

اسهم ضمان انؼضىَح انممهىكح 

 (5الػضاء مجهس االدارج )
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

% مه االسهم انىاجة االحتفاظ 211

تها وفقا نهذي انقىاػذ مه خالل 

 (6) انمساهمُه انزئُسُه

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

فٍ غُز حاالخ االحتفاظ % 75

مه خالل  انىاردج تهذي انقىاػذ

 (7انمساهمُه انزئُسُه )

244154271 21.82275%  2 244154271 21.82275%  2 

االسهم انممهىكح نهمؤسسُه خالل 

فتزج انحظز وكذنك انمستكمم تها 

 (5انحذ االدوً مه وسثح االحتفاظ )

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

االسهم مقاتم حصص ػُىُح خالل 

 (8فتزج انحظز )
 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ( 7أسهم انخزَىح )

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ (21اسهم االثاتح وانتحفُز تانشزكح )

االسهم انمجمذج وفقا التفاقُاخ 

 (22انمساهمُه )
 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

اجمانً مساهمح نهشزكح انقاتضح )ق 

 (23. ا ع ( )
 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

اجمانً مساهمح اتحاد انؼامهُه 

 (24تانشزكح )
 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

اجمانً ػذد االسهم انمقاتهح نشهاداخ 

 (25االَذاع االجىثُح )
 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ (26اجمانً االسهم انمزهىوح )

اجمانً االسهم انمجمذج السثاب 

 (27اخزي متىىػح )
 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

( اجمانً االسهم تغزض 25)

 (27انً  5االحتفاظ )تجمغ مه 
244154271 21482275%  2 244154271 21482275%  2 

( اجًبنٗ االسٓى دشح انتذأل 28)

(4-25 ) 

2147234151 82421144% 552 2147234151 82421144% 542 

 2341114111 211% 553 2341114111 211% 551 
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 يهذٕظخ : 

% يٍ اسٓى انًسبًْيٍ انشئيسيٍ انزيٍ نى يذذث تعبيم عهٗ اسًٓٓى نًذح سُخ سبثمخ عهٗ تبسيخ 211يتى استجعبد 

 . االدتسبة

 2111×اجًبنٗ االسٓى دشح انتذأليعبدنخ ادتسبة َسجخ االسٓى دشح انتذأل =

 اجًبنٗ عذد  سٓى انششكخ انًميذح نذٖ ششكخ يظش انًمبطخ

 االسهم حرة التداول :
 11من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجمس ادارة الهيئة  رقم  4تنفيذًا لمتعريف المنصوص عميه فى المادة 

 3125نسُخ  251سلى يجهس اداسح انٓيئخ ٔانًعذنخ ثمشاس 4114لسنة 
 يقصد باالسهم حرة التداول جميع 

االسهم المتاحة لمتعامل عميها شراء او بيع دون قيود ، و يتم حسابها بعد ان يسبعد من اسهم الشركة 
 المقيدة فى جداول البورصة مايمى :

 فى شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة االسهم الممموكة لشركات قطاع االعمال القابضة  -0

 االسهم الممموكة لممساهمين الرئيسيين و ذلك وفقًا لمنسب االتية : -6

 القواعد % من االسهم الواجب االحتفاظ بها وفقاً لهذه 111 -
% ان يحدث 92% في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط الستبعاد 111 -

 . سابق على تاريخ االحتسابتعامل خالل عام 

سواء  1991لسنة  149من القانون  54االسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر الواردة بالمادة  -0

 .ن ضمن اسهم المساهمين الرئيسينك, وذلك كمه ما لم تعند التأسيس او زيادة رأس المال 

 اسهم الخزينة . -4

النظام االساسى لمشركة ذلك , و ذلك طول فترة اسهم ضمان عضوية مجمس االدارة فى حالة اشتراط  -5
 العضوية .

االسهم الممموكة لممساهمين الممزمين بموجب اتفاقات او عقود باالحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم  -6
 الشركة لمدة معينة و ذلك خالل تمك المدة .

رأسمال انشزكح سىاء % فأكثز مه أسهم 21َقصذ تانمساهم انزئُسٍ أٌ مساهم َمهك :انًسبْى انشئيسي

 تصىرج مثاشزج أو غُز مثاشزج مه خالل انمجمىػاخ واألطزاف انمزتثطح .

 تفبطيم أسٓى انخضيُخ 

 الموقف وفقا لمبيان السابق
 تاريخ الشراء

 تاريخ الشراء الموقف طبقًا لمبيان الحالى
  عدد االسهم نسبتها عدد االسهم نسبتها

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
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 انتغييشاد فٗ يجهس إداسح انششكخ :

 انجيبٌ انسبثك انجيبٌ انذبنٗ

 انٕظيفخ اسى عضٕ يجهس اإلداسح انٕظيفخ اسى عضٕ يجهس اإلداسح

سئيس يجهس االداسح  ْشبو فٕصٖ عض انذيٍ طبثش

 ٔانعضٕ انًُتذة

سئيس يجهس االداسح ٔانعضٕ  ْشبو فٕصٖ عض انذيٍ طبثش

 انًُتذة

 عضٕ يجهس إداسح سضب شفيك ييخبئيم عضٕ يجهس إداسح سضب شفيك ييخبئيم

 عضٕ يجهس إداسح اثشاْيى يذًٕد سبنى فتخ هللا  عضٕ يجهس إداسح اثشاْيى يذًٕد سبنى فتخ هللا 

 / يستممعضٕ يجهس إداسح يذًذ سجت يذًذ دسُيٍ  عضٕ يجهس إداسح يذًذ سجت يذًذ دسُيٍ

 /يستممعضٕ يجهس إداسح ٔنيذ فؤاد عهٗ انذٕشي /يستممعضٕ يجهس إداسح انذٕشئنيذ فؤاد عهٗ 

 /يستممعضٕ يجهس إداسح طبسق ادًذ دسٍ غيتخ  /يستممعضٕ يجهس إداسح طبسق ادًذ دسٍ غيتخ 

 

 أخش تشكيم نًجهس إداسح انششكخ :

 )أ( أعضبء يجهس االداسح انًسبًْيٍ لجذٔ [

 غيش تُفيزٖ ( –) تُفيزٖ  انظفخ انًًهٕكخ**عذد االسٓى  جٓخ انتًثيم* اإلسى

 تُفيزٖ 244584524 َفسخ ْشبو فٕصٖ عض انذيٍ طبثش

 تُفيزٖ 74111423 َفسخ سضب شفيك ييخبئيم

 تُفيزٖ 614111 َفسخ يذًذ سجت يذًذ دسُيٍ

 )*( عٍ َفسخ أٔ عٍ شخض اعتجبسٖ    )**( انًًهٕكخ نهشخض انطجيعٗ أٔ االعتجبسٖ انزٖ يًثهخ

 

 جذٔل )ة( أعضبء يجهس االداسح يٍ رٖٔ انخجشح ) يٍ غيش انًسبًْيٍ (

 غيش يستمم* –يستمم  غيش تُفيزٖ ( –انظفخ ) تُفيزٖ  اإلسى

 غيش يستمم تُفيزٖ اثشاْيى يذًٕد سبنى فتخ هللا 

 يستمم غيش تُفيزٖ ٔنيذ فؤاد عهٗ انذٕشي

 يستمم غيش تُفيزٖ طبسق ادًذ دسٍ غيتخ 

 ( يٍ لٕاعذ انميذ 5)*( لذ يكٌٕ انعضٕ غيش تُفيزٖ ٔغيش يستمم ٔفمبً نهتعشيف انٕاسد ثبنًبدح سلى )

 

تبسيخ اَتٓبء انًذح انمبََٕيخ نًجهس 

 االداسح

41/4/3122 

ألش أَب انًٕلع أدَبِ ثظفتٗ سئيس يجهس اإلداسح ٔانعضٕ انًُتذة نهششكخ  ثظذخ ْزِ انجيبَبد ٔآَب  

 انششكخ .عهٗ يسئٕنيخ 
 انًمش ثًب فيّ

 انتٕليع انظفخ  االسى 

 سئيس يجهس االداسح ٔانعضٕ انًُتذة ْشبو فٕصٖ عض انذيٍ طبثش

 

 
 

 3125/  2/ 2تبسيخ إعذاد انجيبٌ : 

 
 


