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 نموذج تقرير افصاح

 من قواعد القيد 30عن مجلس االدارة و هيكل المساهمين تنفيذا للمادة 
 

 اسم الشركة البيان

 
2020 

 
2020 

  نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
 الربع الثانى

 

 الربع االول

 
 الربع الرابع

 
 الربع الثالث

     

 بيانات االتصال بالشركة :

 اسم مسئول عالقات المستثمرين محمد ابراهيم زعفان رقم التليفون 0233441320

 عنوان البريد االلكترونى mzaafan@Ezzsteel.com.eg رقم الفاكس 0233453371

    
برج النهضة  –شارع احمد عرابى المهندسين  21

 عنوان المركز الرئيسى للشركة  24الدور  –

    www.ezzsteel.com  االلكترونىعنوان البريد 
 

 % فأكثر(: 5هيكل المساهمين )المساهمين الذين يملكون 

 الموقف وفقا للبيان الحالى الموقف وفقا للبيان السابق
 االسم

 عدد االسهم نسبتها عدد االسهم نسبتها

 شركة حديد عز ش.م.م 7295158 54.59% 7295158 54.59%

القومى بنك االستثمار 1438229 % 10.76 1438229 % 10.76  

6.38 % 852348 6.38 % 852348 
صندوق التأمين اإلجتماعى للعاملين بالقطاع 

 الحكومى  

 البنك األهلى المصرى 789565 5.91% 789565 5.91%

 االجمالى 10357300 77.64 % 10357300 77.64 %
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 الموقف وفقا للبيان السابق
 الموقف وفقا للبيان الحالى

 البيان
 نسبتها

 عدد االسهم
عدد 

 المساهمين
 نسبتها

 عدد االسهم

عدد 

المساهم

 ين

%  100.000 13364413 
 

%  100.000 13364413 
 

 (1إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة)

% 0.00225 301 
 

% 0.00225 301 
 

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

%99.99775 13364112 2483 %99.99775 13364112 2509 
 (2-1) ( اجمالي االسهم المودعه باإليداع المركزي3)

% 0.00082 110 2 % 0.00082 110 2 
 (4اسهم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس االدارة)

%65.34808 8733387 2 %65.34808 8733387 2 

من  وفقا لهذه القواعد% من االسهم الواجب االحتفاظ بها 100

 (5الل المساهمين الرئيسين )خ

            

من خالل  في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد% 97

 (     6المساهمين الرئيسين )

            

االسهم المملوكه للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك المستكمل 

 (7بها الحد االدنى من نسبة االحتفاظ)

            
 (8ص عينية خالل فترة الحظر)االسهم مقابل حص

            
 (9اسهم الخزينة)

            
 (10اسهم االثابة والتحفيز بالشركة)

            
 (11االسهم المجمدة وفقا التفاقيات المساهمين)

            
 (12اجمالى مساهمه للشركة القابضة )ق . أ.ع()

            
 (13ن المساهمين بالشركة)إجمالي مساهمه اتحاد العاملي

 
     

 (14إجمالي عدد االسهم المقابله لشهادات االيداع االجنبية)

%2.06064 275392 2 %2.06064 275392 2 
 (15إجمالي االسهم المرهونة)

% 0.00278 371 3 % 0.00379 506 5 
 (16اجمالى االسهم المجمده ألسباب اخرى  متنوعة)

%67.41231 9009260 9 %67.41332 9009395 11 

 

 (16الى  4( اجمالى االسهم بغرض االحتفاظ )تجمع من 17)

%32.58543 4354852 2476 %32.58442 4354717 2500 

 

 (17-3( اجمالى االسهم حرة التداول )18)
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 ة على تاريخ االحتساب.% من اسهم المساهمين الرئيسين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابق100ملحوظة: يتم استبعاد 

 معادلة احتساب نسبة االسهم حرة التداول

 1000   ×   = اجمالى االسهم حرة التداول                 

 اجمالى عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة    

 االسهم حرة التداول :

 
والمعدلة بقرار  2014لسنة  11لس ادارة الهيئة رقم درة بقرار مجمن قواعد القيد و الشطب الصا 4تنفيذا للتعريف المنصوص علية فى المادة 

 2014لسنة ديسمبر  21في  170رقم مجلس ادارة الهيئة 

 
بعد من اسهم الشركة المقيدة فى تيقصد باالسهم حرة التداول جميع االسهم المتاحة للتعامل عليها شراء او بيعا دون قيود , و يتم حسابها بعد ان يس 

 بورصة ما يلى :جداول ال

 

 االسهم المملوكة لشركات قطاع االعمال القابضة فى شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة. -1

 

 اهمين الرئيسيين و ذلك وفقا للنسب التاليه :ساالسهم المملوكة للم -2

 

 .% من االسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد 100 -

 .االحتفاظ الواردة بهذه القواعد% فى غير حاالت 7-9

 

, سواء عند التأسيس او زيادة راس المال , و ذلك  1981لسنة  159من القانون  45االسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر الواردة بالمادة  -3

 كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسين .

 

 اسهم الخزينة . -4

 

 دارة فى حالة اشترا  النظا  االساسى للشركة ذلك , و ذلك  وال فترة العضوية .اسهم ضمان عضوية مجلس اال -5

 

 . االسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات اوعقود باالحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة و ذلك خالل تلك المدة -6

 

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

 مباشرة من خالل المجموعات واأل راف المرتبطة .

 

 : تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

 

 الموقف وفقاً للبيان السابق تاريخ الشراء الموقف وفقاً للبيان الحالى تاريخ الشراء

 بتهانس عدد االسهم  نسبتها عدد األسهم 

 ال يوجد  ال يوجد 

       األجمالى
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 :   التغييرات فى مجلس ادارة الشركة

  2020 من األولالربع تغييرات خالل 

 

 ال يوجد

 

  :)من المساهمين(  اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة
 

 الصفة * (% نسبة المساهمةجهة التمثيل ) الوظيفة اإلسم

 غير تنفيذى (54.59)شركة حديد عز  رئيس مجلس اإلدارة  إبراهيم  فاروق زكى

 العضو المنتدب )تنفيذى( (54.59)شركة حديد عز العضو المنتدب  محمد رائد محمود نور الدين الببالوى 

 غير تنفيذى (54.59)شركة حديد عز عضو مجلس اإلدارة  محمد باهر عبد الحميد محرز 

 غير تنفيذى (54.59)شركة حديد عز مجلس اإلدارة عضو  بول فيليب شيكيبان
 غير تنفيذى (54.59)شركة حديد عز عضو مجلس اإلدارة  ممدوح فخر الدين حسين الروبى 

 عضو مجلس اإلدارة  ساهر إبراهيم الفار 

  قطاعات األعمالوالمشرف على 

 عضو تنفيذى (54.59)شركة حديد عز

 غير تنفيذى (54.59)شركة حديد عز ة عضو مجلس اإلدار جميل فؤاد اسكندر 
 غير تنفيذى (54.59)شركة حديد عز عضو مجلس اإلدارة  فايز على زين العابدين صالح 

 غير تنفيذى (10.76)بنك اإلستثمار القومى  عضو مجلس اإلدارة  ممدوح هاشم عبد الواحد
 غير تنفيذى (10.76)بنك اإلستثمار القومى  عضو مجلس اإلدارة  السيد محمد إما  دياب

الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى  عضو مجلس اإلدارة  غانم القصبى الطنطاوى محسن

(9.63) 

 غير تنفيذى

  (4.25)شركة مصر للتأمين  عضو مجلس اإلدارة  داعادل فتوح حبيب حم
شركة األهلى كابيتال القابضة   عضو مجلس اإلدارة   أشرف عبد المنعم أحمد محمود*

(5.77) 

 غير تنفيذى

الهيئة المصرية العامة للبترول  عضو مجلس اإلدارة  عابد عز الرجال عبد العال المالحى**

(4.79) 

 غير تنفيذى

الجهاز التنفيذى للمشروعات  عضو مجلس اإلدارة  إما  محمد السعيد حسن

 (2.05)الصناعية والتعدينية 

 غير تنفيذى

 

خطاب بتعديل و لم يرد حتى تاريخه  2019فى ديسمبر  المصرى كابيتال القابضة بالكامل للبنك األهلى * تم بيع األسهم المملوكة لألهلى 

 العضوية فى مجلس اإلدارة.

 .*يحضر بموجب تفويض مستقل عن كل جلسة لحين تحديد عضو دائم بمعرفة الجهة الممثلة*

 :غير المساهمين و من ذوى الخبرة مجلس ادارة الشركة أعضاء

 الصفة * (% جهة التمثيل )نسبة المساهمة الوظيفة اإلسم

 ال يوجد
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علي إعادة تشكيل مجلس  16/4/2018تاريخ ب إجتماعها الجمعية العامة العادية في توافقتاريخ أنتهاء المدة القانونية لمجلس االدارة : 

 ة.طبقا للنظام األساسي للشرك سنوات ثالثجديدة قادمة مدتها  اإلدارة لدورة

 و يقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذى او غير تنفيذى او عضو مستقل.* 

 
 انها على مسئولية الشركة .نتدب للشركة بصحة هذه البيانات واقر انا الموقع ادناة بصفتى رئيس مجلس ادارة / العضو الم

 

 المقر بما فيه

 االسم الوظيفة التوقيع

 

 
 العضو المنتدب

 

 

 ود نور الدين الببالوىمحمد رائد محم

 

 
 

  الشركة خاتم                          2020/    4/      14تاريخ اعداد البيان :  
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