
 .KAHIRA PHARM & CHEM. IND CO                القاهرة– شبرا – شارع عبد الحميد الديب ٤ 
                                                     Abd El-Hamed El-Deeb St., Shoubra CAIRO,٤             مكتب رئيس مجلس اإلدارة

             والعضـــو المنتـــدب    



       

  نموذج تقرير افصاح  

  من قواعد القيد٣٠عن مجلس االدارة و هيكل المساهمين تنفيذا للمادة 

       

 اسم الشركة البيان

       

 الربع االول    الربع الثانى    

  الربع الرابع    
  

 الربع الثالث

            

نهاية الفترة المعد 
 عنها هذا التقرير

       

       

       

 :بيانات االتصال بالشركة      

       
 اسم مسئول عالقات المستثمرين حنان عيسى دمحم رقم التليفون ٢٢٠٢٢٤٥٩

 رقم الفاكس ٢٢٠٢٥٤٧٧
: E-Mail: 

info@KahiraPharma.com.eg عنوان البريد االلكترونى 

 عنوان المركز الرئيسى للشركة مصر-شبرا -شارع عبد الحميد الديب٤    

    www.kahira-pharma.com عنوان البريد االلكترونى 

       

       

 ):فأكثر % ٥المساهمين الذين يملكون (هيكل المساهمين   

       

 الموقف وفقا للبيان الحالى ان السابقالموقف وفقا للبي  

 عدد االسهم نسبتها عدد االسهم نسبتها  
 االسم

 الشركة القابضة لألدوية ٨٩٦٠٦٢٥ %٦٠ ٨٩٦٠٦٢٥ %٦٠  

 اتحاد العاملين المساهمين ١٤٩٣٤٣٧ %١٠ ١٤٩٣٤٣٧ %١٠  

  ---- ------ ١٥٠٦١٩٣ %١٠.٠٨٥ 
تثمار  ه ام أن لالس اي

 AMNالصناعى 

 االجمالى ١١٩٦٠٢٥٥ %٨٠.٠٨٥ ١٠٤٥٤٠٦٢ %٧٠  
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 العضـــو المنتـــدب            و    

 
   

  للبيان السابقًالموقف وفقا  للبيان الحالىًالموقف وفقا
 عدد انـــــــــــالبي

 االسهم
 نسبتها

 عدد
 المساهمين

 عدد
 االسهم

 نسبتها
 عدد

 المساهمين

  %١٠٠ ١٤٩٣٤٣٧٥  %١٠٠ ١٤٩٣٤٣٧٥ ) ١ (إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة 

  ٢.٣٠٩٠٥ ٣٤٤٨٤٢  ٢.٣٠٩٠٥ ٣٤٤٨٤٢ )٢ (مالي االسهم غير المودعه باإليداع المركزياج) -(

 ١١٩٧ ٩٧.٦٩٠٩٥ ١٤٥٨٩٥٣٣ ١١٨٤ ٩٧.٦٩٠٩٥ ١٤٥٨٩٥٣٣ )١-٢(المودعه باإليداع المركزياجمالي االسهم ) ٣(

   ---   --- )٤ (اسهم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس االدارة

 وفقا لهذه القواعدواجب االحتفاظ بها من االسهم ال%  ١٠٠ 
 )٥(من خالل المساهمين الرئيسين 

---   ---   

 من في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد% ٩٧ 
 )٦(خالل المساهمين الرئيسين 

١ ٩.٧٨٢٨٥ ١٤٦١٠٠٧ ---   

االسهم المملوكه للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك 
 )٧ (من نسبة االحتفاظالمستكمل بها الحد االدنى 

---   ---   

   ---   --- )٨ (االسهم مقابل حصص عينية خالل فترة الحظر

   ---   --- )٩ (اسهم الخزينة

   ---   --- )١٠ (اسهم االثابة والتحفيز بالشركة

   ---   --- )١١ (االسهم المجمدة وفقا التفاقيات المساهمين

 ١ %٦٠ ٨٩٦٠٦٢٥ ١ %٦٠ ٨٩٦٠٦٢٥ )١٢ ()ع.أ. ق (اجمالى مساهمه للشركة القابضة 

 ١ %١٠ ١٤٩٣٤٣٧ ١ %١٠ ١٤٩٣٤٣٧ )١٣  (إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة

   ---   --- ) ١٤ (إجمالي عدد االسهم المقابله لشهادات االيداع االجنبية

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )١٥ (إجمالي االسهم المرهونة

 ٢ ٠.٠٠٠٠٩ ١٤ ٣ ٠.٠٠٠٠٩ ١٤ )١٦ (اجمالى االسهم المجمده ألسباب اخرى متنوعة

 ٤ ٧٠.٠٠٠٠٩ ١٠٤٥٤٠٧٦ ٥ ٧٩.٧٨٢٩ ١١٩١٥٠٨٣ )١٦ الى ٤تجمع من (اجمالى االسهم بغرض االحتفاظ ) ١٧(

 ١١٩٤ ٢٧.٦٩٠٨٦ ٤١٣٥٤٥٧ ١١٨١ ١٧.٩٠٨٠١ ٢٦٧٤٤٥٠ )١٧-٣(اجمالى االسهم حرة التداول ) ١٨(
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  :الشركة دىل  الخزينة اسهم تفاصيل

 
 

 الموقف وفقا للبيان السابق الموقف وفقا للبيان الحالي

 تاريخ الشراء

 نسبتها عدد االسهم

 تاريخ الشراء

 نسبتها عدد االسهم

            

            

            

            

           االجمالي

 
 
 
 

 :التغييرات فى مجلس ادارة الشركة 

     

 سابقالبيان ال حالى الالبيان

 اسم عضو مجلس االدارة الوظيفة اسم عضو مجلس االدارة الوظيفة
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  نتهاء المدة القانونية لمجلس االدارةإتاريخ 

لستها  بجً طبقا للقرار الصادر من الجمعية العامة العادية للشركةأعوام  ثالثتنتهى المدة القانونية لمجلس اإلدارة بمرور
                  . ٢٩/٩/٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ
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 :اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة من المساهمين ) أ(
 جهة التمثيل

 الصفة 
عدد االسهم 

 عن المساهمين  عن نفسه    عن القابضة  المملوكة
 االسم

 عفاف المعتز با عثمان مبارك/ ة الدكتور  ----- ذىـــــــتنفي

  المصرى عبدالحميدياسر فاروق/ االستاذ  ----- غير تنفيذى

 احمد دمحم ابوطالب/ الدكتور   ----- غير تنفيذى

 ناصر صبحى حافظ/ السيد   ----- غير تنفيذى

 م مرسىمنى دمحم إبراهي/ السيدة   ٥٩٧٣٧٥٠ غير تنفيذى

 ) من غير المساهمين ( أعضاء مجلس اإلدارة من ذوى الخبرة  ) ب(
 

 االسم الصفة   غير مستقل–مستقل 

 منال فرماوى محمود/ السيدة  غير تنفيذى غير مستقل

 عادل هالل مرسى معوض/ السيد  غير تنفيذى غير مستقل

 شوق دمحم فهمى/ السيدة  غير تنفيذى غير مستقل

 دمحم الشحات إبراهيم/ السيد  نفيذىغير ت غير مستقل

للشركة بصحة هذه البيانات و انها على والقائم بأعمال رئيس مجلس االدارة  العضو المنتدبع ادناة بصفتى قاقر انا المو
 .مسئولية الشركة 

 المقر بما فيه
 االسم الوظيفة التوقيع

 

العضو  ورئيس مجلس االدارة
 المنتدب


 

    
 كةو تختم بخاتم الشر  
    


