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 23/4/3127القاهرة فى 
 

 السادة بورصة النيل 
 السادة / ادارة االفصاح 

 تحية طيبة وبعد ،،، 
مرفق لسيادتكم نموذج تقرير مجمس االدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن عام  

 .من قواعد القيد( 51الحكام المادة )معد وفقًا  3126
 وتفضموا بقبول فائق االحترام ،،، 

 رئيس مجمس االدارة 
 هشام فوزى صابر 
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 ًَىرج رمشيش يدهظ االداسح انغُىي انًشفك ثبنمىائى انًبنيخ

 (يٍ لىاػذ انميذ 51يؼذ وفمبً الزكبو انًبدح )

 
ك سلى سهانىاسدح ثبنًرهزضو انششكخ فً اػذاد رمشيش يدهظ إداسرهب انًؼذ نهؼشع ػهً اندًؼيخ انؼبيخ ثبنجيبَبد 

 :ثبنًُىرج انزبنًالضبفخ انً يب وسد   2292نغُخ  262انًشفك ثبالئسخ انزُفيزيخ نهمبَىٌ  (2)

 
 ايكًً  –انششكخ انذونيخ نهظُبػبد انطجيه  أعى انششكخ 

 

 انجيبَبد االعبعيخ 

إقبيت ٔحشغيم يصُع نخصُيع ٔحعبئت انخيٕط انجشاحيت ٔسٌُٕ االبش ٔكبفت انًسخهضيبث ـ 1 غشع انششكخ 

 انطبيت .

إقبيت ٔحشغيم يصبَع األدٔيت ٔانًسخهضيبث انطبيت ٔيسخحضشاث انخجًيم ٔانًكًالث -2

 انغزائيت بكبفت إَٔاعٓب.

 انخجبسة انعبيت ٔانخصذيش.-3

 حٕصيع ٔانبيع نكبفت انًُخجبث ٔانسهع ٔاالجٓضة ٔانًعذاث ٔانخذيبث.حسٕيق ٔ-4

إداسة انًششٔعبث)فيًبعذا انفُذقيت( ٔحقذيى انًشٕسة انفُيت) فيًب عذا االسخشبساث -5

 انقبََٕيت( ٔعًم دساسبث انجذٖٔ ٔانذساسبث انخسٕيقيت.

 41/23/3123 ربسيخ انميذ ثبنجىسطخ عُه  61 انًسذدح نهششكخ انًذح 

 8::2لسنة  9قانون  نه انششكخ  غانمبَىٌ انخبض
لسنة  6:والقانون رقم 

 والئحته التنفيذية 3::2

 خُيه 2 انميًخ االعًيخ نهغهى

 يهيىٌ خُيه  2301110111 أخش ساط يبل يظذس يهيىٌ خُيه يظشي  41 أخش ساط يبل يشخض ثه

 2301110111 أخش ساط يبل يذفىع 

 يهيىٌ خُيخ يظشي  

 انغدم انزدبسيسلى  

 وربسيخ انغدم انزدبسي 

269412 

21/4/3115   

 

 ػاللبد انًغزثًشيٍ 

 يشوح دمحم يُيش  اعى يغئىل االرظبل

 جيزة . -امبابة  - 75القطعة  -ابورواش المنطقة الصناعية  ػُىاٌ انًشكض انشئيظ

 42211135- 42211134 اسلبو انزهيفىَبد 

12177222115  

 33714941-33714931 انفبكظ

 www.icmiegypt.com انًىلغ االنكزشوًَ

            Icmi_co@hotmail.icm             info@icmiegypt.com انجشيذ االنكزشوًَ

 

 يشالت انسغبثبد :

 زبصو ػجذ انزىاة ازًذ  أعى يشالت انسغبثبد 

   21/4/3115 ربسيخ انزؼييٍ 

 33/22/3117 انميذ ثبنهيئخربسيخ  224 سلى انميذ ثبنهيئخ
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 هيكم انًغبهًيٍ وَغجخ يهكيخ أػضبء يدهظ االداسح 

ػذد االعهى فً  % يٍ اعهى انششكخ فبكثش6زًهه 

42/23/3126 

 انُغجخ %

 23.214 206590524 ْشبو فٕصٖ عض انذيٍ صببش

 %21.11 2311135 سضب شفيق ييخبئيم

 %7.532 552555 كشيى يُخصش يصطفٗ عبذ هللا ابٕ غبنٗ

 %32.443 406220992 اإلخًبنً

 

 

 يهكيخ اػضبء يدهظ االداسح فً اعهى انششكخ 
فً  ػذد األعهى

42/23/3126 

 انُغجخ %

 23.214 206590524 هشبو فىصي ػض انذيٍ طبثش

 %21.11 2311135 سضب شفيك ييخبئيم

 %1.527 610111 دمحم سخت  دمحمزغُيٍ

 ـــــ ـــــ هللااثشاهيى يسًىد عبنى فزر 

 %34.431 305290545 إخًبنً األعهى انًًهىكخ ألػضبء يدهظ اإلداسح

 

اعهى انخضيُخ نذي انششكخ وفمب 

 نزبسيخ انششاء

وفمب الخش ثيبٌ  ػذد األعهى

 افظبزً عبثك

 انُغجخ %

 ال يىخذ ال يىخذ ال يىخذ

 ال يىخذ ال يىخذ اخًبنً اعهى انخضيُخ

 

 يدهظ االداسح :

 رشكيم نًدهظ إداسح انششكخ :أخش 

 انظفخ خهخ انزًثيم انىظيفخ اإلعى

 سئيظ يدهظ االداسح  هشبو فىصي ػض انذيٍ طبثش

 وانؼضى انًُزذة

 رُفيزي َفغه

 غيش رُفيزي َفغه ػضى يدهظ إداسح سضب شفيك ييخبئيم

 رُفيزي َفغه ػضى يدهظ إداسح اثشاهيى يسًىد عبنى فزر هللا 

 يغزمم َفغه ػضى يدهظ إداسح دمحم سخت دمحم زغُيٍ

 يغزمم َفغه ػضى يدهظ إداسح ونيذ فؤاد ػهً انسىشي

 يغزمم َفغه ػضى يدهظ إداسح طبسق أزًذ زغٍ غيزخ

 

 اخزًبػبد  يدهظ االداسح :

  3126اخزًبػبد نًدهظ االداسح خالل ػبو  9ػذد  واػزًبد رى ػمذ
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 دُخ انًشاخؼخن

 

 اخش رشكيم نهدُخ انًشاخؼخ 

 خهـــخ انزًثيم  االعـــــى

 ال يىخذ ال يىخذ

 

 --ثيبٌ اخزظبطبد انهدُخ وانًهبو انًىكهخ نهب : 

 

 أػًبل انهدُخ خالل انؼبو

 ال يىخذ ػذد يشاد اَؼمبد ندُخ انًشاخؼخ

هم رى ػشع رمبسيش انهدُخ ػهً يدهظ اداسح 

 انششكخ 
 ال يىخذ

هم رضًُذ رمبسيش انهدُخ يالزظبد خىهشيخ 

 وخت يؼبندزهب 
 ال يىخذ

هم لبو يدهظ االداسح ثًؼبندخ انًالزظبد 

 اندىهشيخ 
 ال يىخذ

 

 

  ثيبٌ انؼبيهيٍ ثبنششكخ

 31 يزىعظ ػذد انؼبيهيٍ ثبنششكخ خالل انغُخ 

 عُىيب ً(ػششوٌ انف خُيه و عزخعُىيب )فمظ  37.111 يزىعظ دخم انؼبيم خالل انغُخ

 

 َظبو االثبثخ وانزسفيض نهؼبيهيٍ وانًذيشيٍ ثبنششكخ )اٌ وخذ( 

اخًبنً االعهى انًزبزخ وفمبً َظبو االثبثخ 

 وانزسفيض نهؼبيهيٍ وانًذيشيٍ 
 ال يىخذ

اخًبنً يب رى يُسخ يٍ اعهى االثبثه وانزسفيض 

 نهؼبيهيٍ و انًذيشيٍ خالل انؼبو
 ال يىخذ

ػذد انًغزفيذيٍ يٍ َظبو االثبثخ وانزسفيض 

 نهؼبيهيٍ وانًذيشيٍ 
 ال يىخذ

اخًبنً يب رى يُسخ يٍ اعهى االثبثخ وانزسفيض 

 نهؼبيهيٍ وانًذيشيٍ يُز رطجيك انُظبو 
 ال يىخذ

% أو 6اعًبء وطفبد كم يٍ زظم ػهً 

% يٍ 2أكثش يٍ اخًبنً االعهى انًزبزخ )أو 

 ساط يبل انششكخ ( وفمبً نهُظبو 

 ال يىخذ
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 انًخبنفبد واالخشاءاد انزً رزؼهك ثمبَىٌ عىق انًبل ولىاػذ انميذ :

  يىخذال 

           

  انؼاللخ راد األطشاف يغ رًذ انزي انزؼبيالد ثزفبطيم ثيبٌ           

  يىخذال 

 

 يغبهًخ انششكخ خالل انؼبو فً رًُيخ انًدزًغ وانسفبظ ػهً انجيئخ :

 

رهزضو انششكخ ثزُفيز كبفخ االشزشاطبد انجيئيخ وانميبعبد انجيئيخ طجمب نهًؼبييش انًظشيخ وانششكخ زبطهخ ػهً 

 انشهبداد انذانخ ػهً رنك .

 

 ويغزمجههبنسبنخ انؼبيخ نهششكخ وَزيدخ االػًبل ا -2

ثضيبدح لذسهب  2301110111خى إنً  607110111لبيذ انششكخ هزا انؼبو ثضيبدح ساعًبنهب يٍ 

خُيخ نهغهى انىازذ أػًبل نسمىق االونىيخ  2عهى ثميًخ اعًيخ  705110111ػهً  خى يىصػخ 705110111

 . 33/5/3126انضيبدح ثزبسيخ رى ليذ اعهى وولذ غطً انًغبهًىٌ ثبنششكخ اإلكززبة ثبنكبيم ثفضم هللا رؼبنً 

ثبندًؼيخ انؼبيخ غيش انؼبديخ انًُؼمذح ثزبسيخ  هزا ولذ لبيذ انششكخ ثئضبفخ اَشطخ خذيذح يزؼذدح

رُفيزا نطهت انهيئخ انؼبيخ نالعزثًبس وانًُبطك  َشبط االعزيشاد وانزظذيش ثسزف انششكخولبيذ 26/21/3126

 .ورنك نىخىد َغجخ يغبهًخ غيش يظشيخ  انسشح 

ولذ َزح ػٍ هزا رغييش انغيبعخ االعزشاريديخ نهششكخ فً االَشطخ انزدبسيخ وانظُبػيخ ورى ػشع هزا االيش 

ورى 26/21/3126انؼبيخ غيش انؼبديخ ثزبسيخ  واندًؼيخ 25/2/3126فً اندًؼيخ انؼبديخ انًُؼمذح ثزبسيخ 

ً نالوضبع اندذيذح نهششكخ اخز يىافمخ انًغبهًيٍ ػهيخ نزسميك االعزخذاو االفضم نًزسظالد االكزز بة طجمب

ثهب انششكخ  لبيذانزً  strategic planنجذء انششكخ فً رُفيز خطزهب انًغزمجهيخ اندذيذح وطجمب نذساعخ  ورنك

اد انزً رمىو ثهب رهب يغ يشكض رسذيث انظُبػخ طجمب نخطزهب انًغزمجهيخ اندذيذح وفً ضىء االعزسىائثبخشا

 ػهً ثبأليدبة يُؼكظيًب انؼبو انًبضً  يٍ% 71انششكخ فمذ زممذ انششكخ طفشح فً يجيؼبرهب رضيذ ػٍ 

 يغزمجال  اسثبزهب

  

 . االسثبذ انًمزشزخ انزً عزىصع ػهً انًغبهًيٍ -3

 ال يىخذ 

 االلزشازبد انخبطخ ثبنزسىيم نالززيبطبد -4

 ال يىخذ  

 االَشطخ انشئيغيخ انخبطخ ثبنششكخ  -5

 حى اضبفت اَشطت جذيذة نهششكت بعذ اٌ حى حزف َشبط االسخيشاد ٔانخصذيش ْٔٗ كبنخبنٗ 

إقبيت ٔحشغيم يصبَع األدٔيت ٔانًسخهضيبث انطبيت ٔيسخحضشاث انخجًيم ٔانًكًالث انغزائيت بكبفت  -

 إَٔاعٓب.

 انخجبسة انعبيت ٔانخصذيش. -

 نكبفت انًُخجبث ٔانسهع ٔاالجٓضة ٔانًعذاث ٔانخذيبث.حسٕيق ٔحٕصيع ٔانبيع  -

إداسة انًششٔعبث)فيًبعذا انفُذقيت( ٔحقذيى انًشٕسة انفُيت) فيًب عذا االسخشبساث انقبََٕيت( ٔعًم  -

 دساسبث انجذٖٔ ٔانذساسبث انخسٕيقيت.

يٕط انجشاحيت إقبيت ٔحشغيم يصُع نخصُيع ٔحعبئت انخْزا ببالضبفت انٗ انُشبط انشئيسٗ نهششكت ْٕٔ  -

 ٔسٌُٕ االبش ٔكبفت انًسخهضيبث انطبيت .
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كًب حى % 45.455عهٗ انششكت انًخحذة الَخبج انًسخهضيبث انطبيت ) انفب يذيكب ( بُسبت  اسخحٕار ايكًٗ ٔحى 

حيث اٌ ْزِ انششكت حقٕو ببَخبج  اكخخبة ٔحٕسعبث ايكًٗاالفصبح يٍ قبم ٔحعخبش ْزِ انخطٕة فٗ اطبس اْذاف 

َيٕ انفب  ششكتسشَجبث االبش ٔاجٓضة انًحبنيم ٔغيشْب يٍ انًسخهضيبث انطبيت كًب جبسٖ االسخحٕاص عهٗ 

 ببنقيًت االسًيت ٔجبسٖ اإلسخكًبل %4.36انًسخهضيبث انطبيت حيث حى يُّ  الَخبدج

 

 

 انميًخ انسبنيخ نالطىل  -6

  31/12/2515قب نهقٕائى فٗ جى طب 075,57054بهغج قيًت االصٕل 

 

 3125 3126 انجيـــبٌ

 3.595.239 505570552 انًجيؼبد

 952.422 9770139 اخًبنً انشثر

 3760229 4510957 طبفً انشثر

 1.1421 1.143 َظيت انغهى يٍ االسثبذ

 

 زدى انزظذيش  -7

 ال يىخـــــذ  

 ثيبٌ ثبنزجشػبد  -5

 اليىخـــــذ   

 ثيبٌ االعهى وانغُذاد انزً رى اطذاسهب خالل انغُخ  -9

 

 عهى أزمبلبً نسمىق االونىيخ  705110111رى اطذاس 

 

 وفمُب هللا وإيبكى نًب فيه انخيش...

                          انًًثم انمبَىًَ نهششكخ  

 هشبو فىصي طبثشاالعى : 

 :انزىليغ 

 
   خزى انششكخ              

                 


