تمشٚش إفظبح
ً
عٍ يجهس اإلداسح ْٔٛكم انًسبًْ ٍٛتُفٛزا نهًبدح  30يٍ لٕاعذ انمٛذ
ثٛبَبد اسبسٛخ :
اسى انششكخ
َٓبٚخ انفتشح انًعذ عُٓب انتمشٚش

ثٛبَبد اإلتظبل ثبنششكخ :
اسى يسئٕل عاللبد
انًستثًشٍٚ
عُٕاٌ انجشٚذ االنكتشَٔٗ
عُٕاٌ انًشكض انشئٛسٗ
نهششكخ

عُٕاٌ انًٕلع االنكتشَٔٗ

انذٔنٛخ نهظُبعبد انطجٛخ – اٚكًٗ
انشثع األٔل ( )

انشثع انثبَٗ ( )

انشثع انثبنج ( ) 2021

انشثع انشاثع( √)

يشٔح يذًذ يُٛش

سلى انتهٛفٌٕ

info@icmiegypt.com
icmi_co@hotmail.com
اتى رواش انمىطقح
انصىاػيحمشزوع  86فذان
قطؼح 75
صىذوق تزيذ  32انقزيح
انذكيح – كىد 23688
www.icmiegypt.com

سلى انفبكس

- 02/ 3910024
02/39100023
22603820- 22603830

ْٛكم انًسبًْ ( ٍٛانًسبًْ ٍٛانزًٚ ٍٚهكٌٕ  %5فأكثش ) :
انًٕلف ٔفمبً نهجٛبٌ انذبنٗ

انًٕلف ٔفمب ً نهجٛبٌ انسبثك

عذد األسٓى

َسجتٓب

عذد األسٓى

َسجتٓب

ٚبسش سهًٛبٌ ْشبو انًهٕاَٗ
يذًٕد يذًذ شعجبٌ سهٛى

2,417,285
1,575’000

%9.993
%6.511

2,097,285
2,125,000

%8.670
%8.785

ْشبو فٕصٖ عض انذ ٍٚطبثش

1,516,752
1,209,673
--5,143,710

%6.270
%5.001
--%27.78

2,058,834
1,266,673

%8.511
%5.236

1,011,111

%7.407

1,350,920

%5.858

0976907601

%33.44

اإلسى

ٔائم عبطى عجذ انشدًٍ ٕٚسف صٚبدح
يذًذ اسًبعٛم دسُٗ
آٚبة سعذ يذًذ عجذ انذًٛذ جْٕش

اإلجًبنٗ
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اإلســـــــى
اجمانً اسهم انشزكح انمقيذج نذي
شزكح مصز انمقاصح ()2
اإلجمانً غيز انمىدع تاإليذاع
انمزكزي()3
( )4اإلجمانً انمىدع تاإليذاع
انمزكزي
()3-2
اسهم ضمان انؼضىيح انممهىكح
الػضاء مجهس االدارج ()5
 %211مه االسهم انىاجة
االحتفاظ تها وفقا نهذي انقىاػذ مه
خالل انمساهميه انزئيسيه ()6
 %:8في غيز حاالخ االحتفاظ
انىاردج تهذي انقىاػذ مه خالل
انمساهميه انزئيسيه ()7
االسهم انممهىكح نهمؤسسيه خالل
فتزج انحظز وكذنك انمستكمم تها
انحذ االدوً مه وسثح االحتفاظ ()8
االسهم مقاتم حصص ػيىيح خالل
فتزج انحظز ()9
أسهم انخزيىح ():
اسهم االثاتح وانتحفيز تانشزكح
()21
االسهم انمجمذج وفقا التفاقياخ
انمساهميه ()22
اجمانً مساهمح نهشزكح انقاتضح
(ق  .ا ع ) ()23
اجمانً مساهمح اتحاد انؼامهيه
تانشزكح ()24
اجمانً ػذد االسهم انمقاتهح
نشهاداخ االيذاع االجىثيح ()25
اجمانً االسهم انمزهىوح ()26
اجمانً االسهم انمجمذج السثاب
اخزي متىىػح ()27
( )28اجمانً االسهم تغزض
االحتفاظ (تجمغ مه  5انً )27
( )18اجًبنٗ االسٓى دشح انتذأل
()17-3
االجًبنٗ

انًٕلف ٔفمب ً نهجٛبٌ انذبنٗ
عذد
َسجتٓب
عذد األسٓى
انًسبًٍْٛ
526
%100
24,189,788

انًٕلف ٔفمب ً نهجٛبٌ انسبثك
عذد األسٓى

َسجتٓب

24,189,788

%100

عذد
انًسبًٍْٛ
470

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

24,189,788

%100

526

24,189,788

%100

470

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
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ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
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ــــ

ــــ
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ــــ
ــــ

ــــ
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ــــ

ــــ
ــــ

ـــ

ـــ
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24,189,788

%100

526

24,189,788

%100

470

24,189,788

%100

526

24,189,788

%100

470
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يهذٕظخ :
ٚتى استجعبد  % 100يٍ اسٓى انًسبًْ ٍٛانشئٛس ٍٛانز ٍٚنى ٚذذث تعبيم عهٗ اسًٓٓى نًذح سُخ سبثمخ عهٗ
تبسٚخ االدتسبة .
يعبدنخ ادتسبة َسجخ االسٓى دشح انتذأل =اجًبنٗ االسٓى دشح انتذأل×1000
اجًبنٗ عذد سٓى انششكخ انًمٛذح نذٖ ششكخ يظش انًمبطخ
االسهم حرة التداول :
تنفيذاً لمتعريف المنصوص عميه فى المادة  4من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجمس ادارة الهيئة رقم

 11لسنة ٔ2014انًعذنخ ثمشاس يجهس اداسح انٓٛئخ سلى  170نسُخ 2014
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 :

 -0االسهم الممموكة لشركات قطاع االعمال القابضة فى شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة
 -1االسهم الممموكة لممساهمين الرئيسيين و ذلك وفقاً لمنسب االتية :
 % 111 -من االسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا ً لهذه القواعد

  %099في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد  ،ويشترط الستبعاد  %06ان يحدثتعامل خالل عام سابق على تاريخ االحتساب .
 -2االسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر الواردة بالمادة  44من القانون  141لسنة 1101
سواء عند التأسيس او زيادة رأس المال  ,وذلك كمه ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسين.
 -3اسهم الخزينة .

 -4اسهم ضمان عضوية مجمس االدارة فى حالة اشتراط النظام االساسى لمشركة ذلك  ,و ذلك طول
فترة العضوية .

 -5االسهم الممموكة لممساهمين الممزمين بموجب اتفاقات او عقود باالحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم
الشركة لمدة معينة و ذلك خالل تمك المدة .
انًسبْى انشئٛس:ٙ
ٚمظذ ثبنًسبْى انشئٛس ٙأ٘ يسبْى ًٚهك  %10فأكثش يٍ أسٓى سأسًبل انششكخ سٕاء ثظٕسح يجبششح
أٔ غٛش يجبششح يٍ خالل انًجًٕعبد ٔاألطشاف انًشتجطخ .
تفبطٛم أسٓى انخضُٚخ
الموقف وفقا لمبيان السابق
الموقف طبقاً لمبيان الحالى
تاريخ الشراء
تاريخ الشراء
نسبتها
عدد االسهم
نسبتها
عدد االسهم
ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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انتغٛشاد فٗ يجهس إداسح انششكخ
انجٛبٌ انسبثك
انجٛبٌ انذبنٗ
انٕظٛفخ
اسى عضٕ يجهس اإلداسح
انٕظٛفخ
اسى عضٕ يجهس اإلداسح
سئٛس يجهس االداسح
ْشبو فٕصٖ عض انذ ٍٚطبثش
سئٛس يجهس االداسح
ْشبو فٕصٖ عض انذ ٍٚطبثش
َبئت سئٛس يجهس االداسح
َبئت سئٛس يجهس االداسح سبيخ انسٛذ اسًبعٛم
سبيخ انسٛذ اسًبعٛم
ٔانعضٕ انًُتذة
ٔانعضٕ انًُتذة
عضٕ يجهس إداسح انًُتذة يذًذ يذًٕد يذًذ عجذانًذسٍ عضٕ يجهس االداسح انًُتذة
يذًذ يذًٕد يذًذ عجذ انًذسٍ
عضٕ يجهس إداسح
عال اسًبعٛم يذًذ اسًبعٛم
عضٕ يجهس إداسح
عال اسًبعٛم يذًذ اسًبعٛم
عضٕ يجهس إداسح/يستمم
عضٕ يجهس إداسح/يستمم ٔنٛذ فؤاد عهٗ انذٕشٙ
ٔنٛذ فؤاد عهٗ انذٕشٙ
عضٕ يجهس إداسح/يستمم
عضٕ يجهس إداسح/يستمم طبسق ادًذ دسٍ غٛتخ
طبسق ادًذ دسٍ غٛتخ
أخش تشكٛم نًجهس إداسح انششكخ :
جذٔل (أ) أعضبء يجهس االداسح انًسبًٍْٛ
انظفخ ( تُفٛزٖ –
عذد االسٓى انًًهٕكخ**
جٓخ
اإلسى
نهشخض انطجٛعٗ يًثم انجٓخ
نهشخض االعتجبسٖ
غٛش تُفٛزٖ )
انتًثٛم*
(جٓخ انتًثٛم)

(عٍ َفسّ

تُفٛزٖ
تُفٛزٖ
تُفٛزٖ
غٛش تُفٛزٖ

1,575’000
َفسخ
ْشبو فٕصٖ عض انذ ٍٚطبثش
410,711
َفسخ
سبيخ انسٛذ اسًبعٛم ادًذ
5,000
َفسخ
يذًذ يذًٕد يذًذ عجذ انًذسٍ
0
َفسخ
عال اسًبعٛم يذًذ اسًبعٛم
(*) عٍ َفسخ أٔ عٍ شخض اعتجبسٖ (**) انًًهٕكخ نهشخض انطجٛعٗ أٔ االعتجبسٖ انزٖ ًٚثهخ
جذٔل (ة) أعضبء يجهس االداسح يٍ رٖٔ انخجشح ( يٍ غٛش انًسبًْ) ٍٛ
يستمم – غٛش يستمم*
انظفخ ( تُفٛزٖ – غٛش تُفٛزٖ )
اإلسى
يستمم
غٛش تُفٛزٖ
ٔنٛذ فؤاد عهٗ انذٕشٙ
يستمم
غٛش تُفٛزٖ
طبسق ادًذ دسٍ غٛتخ
(*) لذ ٚكٌٕ انعضٕ غٛش تُفٛزٖ ٔغٛش يستمم ٔفمب ً نهتعشٚف انٕاسد ثبنًبدح سلى ( )4يٍ لٕاعذ انمٛذ

تبسٚخ اَتٓبء انًذح انمبََٕٛخ نًجهس
االداسح
2022/3/30
ألش أَب انًٕلع أدَبِ ثظفتٗ سئٛس يجهس اإلداسح ٔانعضٕ انًُتذة نهششكخ ثظذخ ْزِ انجٛبَبد ٔآَب عهٗ يسئٕنٛخ
انششكخ .
انًمش ثًب فّٛ
انتٕلٛع
انظفخ
االسى
ْشبو فٕصٖ عض انذ ٍٚطبثش

سئٛس يجهس االداسح

تبسٚخ إعذاد انجٛبٌ 2021/1/4 :
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