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2021لعام ثالثالالربع نموذج تقرير افصاح
من قواعد القید30عن مجلس االدارة و ھیكل المساھمین تنفیذا للمادة 

االسكندرية  ش.م.م  –شركة العز الدخیلة للصلب  اسم الشركة

الفترة المعد عنھا نھاية 
الربع الثانىھذا التقرير الربع االول

الربع الرابع الربع الثالث

بیانات االتصال بالشركة :

0233441320 رقم التلیفون محمد ابراھیم زعفان اسم مسئول عالقات المستثمرين
0233453371 الفاكسرقم  mzaafan@ezzsteel.com.eg عنوان البريد االلكترونى

24الدور –برج النھضة –شارع احمد عرابى المھندسین 21 عنوان المركز الرئیسى للشركة
www.ezzsteel.com عنوان البريد االلكترونى

% فأكثر):5ھیكل المساھمین (المساھمین الذين يملكون 

الموقف وفقا للبیان السابق الموقف وفقا للبیان الحالى االسم
نسبتھا عدد االسھم نسبتھا عدد االسھم
64.06% 12,500,000 64.06% 12,500,000 شركة حديد عز ش.م.م

8.15% 1,589,983 8.15% 1,589,983 بنك االستثمار القومى
5.78% 1,127,562 5.78% 1,127,562 البنك األھلى المصرى

77.99% 15,217,545 77.99% 15,217,545 االجمالى
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الموقف وفقا للبیان السابق الموقف وفقا للبیان الحالى

عدد البیان
المساھ

مین نسبتھا عدد االسھم

عدد 
المساھ

مین نسبتھا عدد االسھم

% 100.000 19,512,037 % 100.000 19,512,037
اسھم الشركة المقیدة لدى شركة مصر إجمالي

)1للمقاصة(

% 0.00154 301 % 0.00154 301 )2) اجمالي االسھم غیر المودعه باإليداع المركزي(-(

4044 %99.99846 19,511,736 3921 %99.99846 19,511,736
) اجمالي االسھم المودعه باإليداع المركزي3(
)1-2(

2 % 0.00056 110 2 % 0.00056 110 )4اسھم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس االدارة(

1 %64.06302 12,500,000 1 %64.06302 12,500,000
وفقا لھذه القواعد % من االسھم الواجب االحتفاظ بھا 100

)5من خالل المساھمین الرئیسین (

في غیر حاالت االحتفاظ الواردة بھذه القواعد من % 97
)     6(خالل المساھمین الرئیسین

االسھم المملوكه للمؤسسین خالل فترة الحظر وكذلك 
)7المستكمل بھا الحد االدنى من نسبة االحتفاظ(

)8االسھم مقابل حصص عینیة خالل فترة الحظر(

1 0.06130% 11,960 1 0.06130% 11,960 )9اسھم الخزينة(

)10اسھم االثابة والتحفیز بالشركة(

)11االسھم المجمدة وفقا التفاقیات المساھمین(

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

إجمالي مساھمه اتحاد العاملین المساھمین 
)13بالشركة(

االيداع إجمالي عدد االسھم المقابله لشھادات 
)14االجنبیة(

2 %1.41140 275,392 2 %1.41140 275,392 )15إجمالي االسھم المرھونة(

6 % 0.00245 478 5 % 0.00245 479 )16اجمالى االسھم المجمده ألسباب اخرى متنوعة(

12 %65.53872 12,787,940 11 %65.53873 12,787,941
4) اجمالى االسھم بغرض االحتفاظ (تجمع من 17(

)16الى 

4034 %34.45973 6,723,796 3912 %34.45973 6,723,795 )17- 3) اجمالى االسھم حرة التداول (18(
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% من اسھم المساھمین 100: يتم استبعاد ملحوظة
الرئیسین الذين لم يحدث تعامل على اسھمھم لمدة 

سنة سابقة على تاريخ االحتساب.

التداولمعادلة احتساب نسبة االسھم حرة 

1000×     = اجمالى االسھم حرة التداول                

اجمالى عدد سھم الشركة المقیدة لدى شركة 
المقاصة 

االسھم حرة التداول : 
من قواعد القید والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الھیئة 4تنفیذا للتعريف المنصوص علیة فى المادة 

21/12/2014فى 170والمعدلة بقرار مجلس ادارة الھیئة العامة للرقابة المالیة رقم 2014لسنة 11رقم 

أو بیعا دون قیود، ويتم حسابھا بعد أن يستبعد من أسھم الشركة يقصد باألسھم حرة التداول جمیع األسھم المتاحة للتعامل علیھا شراءً 
المقیدة في جداول البورصة ما يلي :

األسھم المملوكة لشركات قطاع األعمال القابضة في شركاتھا التابعة المقید لھا أسھم بالبورصة-1

:األسھم المملوكة للمساھمین الرئیسیین وذلك وفقاً للنسب التالیة-2

% من األسھم الواجب االحتفاظ بھا وفقا لھذه القواعد 100-

% ان يحدث تعامل خالل عام سابق على تاريخ 97% في غیر حاالت االحتفاظ الواردة بھذه القواعد، ويشترط الستبعاد 100-
االحتساب.

، سواء عند التأسیس أو زيادة 1981لسنة 159من القانون 45األسھم المملوكة للمؤسسین خالل فترة الحظر الواردة بالمادة -3
رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسھم المساھمین الرئیسیین.

أسھم الخزينة.-4

أسھم ضمان عضوية مجلس اإلدارة في حالة اشتراط النظام األساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.-5

د باالحتفاظ بنسبة أو عدد من أسھم الشركة لمدة معینة وذلك االسھم المملوكة للمساھمین الملزمین بموجب اتفاقات أو عقو-6
خالل تلك المدة.

% فأكثر من أسھم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو 10يقصد بالمساھم الرئیسي أي مساھم يملك : المساھم الرئیسي
غیر مباشرة من خالل المجموعات واألطراف المرتبطة .

الشركة :لدىاسھم الخزينةتفاصیل 
الموقف وفقا للبیان السابقتاريخ الشراءالموقف وفقا للبیان الحاليتاريخ الشراء

حتى2021يناير 5الفترة من 
2021يناير 5الفترة من %202111,9600.061يناير 20

%202111,9600.061يناير 20حتى 

االجمالي

:1202الثالث خالل الربع - التغییرات فى مجلس ادارة الشركة 
البیان السابق البیان الحالى

الوظیفة اسم عضو مجلس 
االدارة الوظیفة اسم عضو مجلس

االدارة
ادارة غیر تنفیذىعضو مجلس
حديد عزعن عالء سعد ابو الخیر  اليوجد  ال يوجد
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جدول ( أ ) أعضاء مجلس االدارة من المساھمین

جھة التمثیلاالسم

عدد االسھم المملوكة
الصفة
غیر –( تنفیذي 

تنفیذى )
للشخص 

االعتبارى  
(جھة التمثیل)

للشخص 
الطبیعى ممثل 

الجھة 
(عن نفسه)

غیر تنفیذى12,500,000شركة حديد عزفاروق زكى إبراھیم

العضو المنتدب 12,500,000شركة حديد عزنور الدين الببالوىمحمد رائد محمود 
(تنفیذى)

عضو تنفیذى12,500,000شركة حديد عزمحمد باھر عبد الحمید محرز

غیر تنفیذى12,500,000شركة حديد عزاحمد نبیل محمد احمد 

غیر تنفیذى12,500,000شركة حديد عزممدوح فخر الدين حسین الروبى

غیر تنفیذى12,500,000شركة حديد عزساھر إبراھیم الفار

غیر تنفیذى12,500,000شركة حديد عزجمیل فؤاد اسكندر

غیر تنفیذى12,500,000شركة حديد عزعالء سعد ابو الخیر 

غیر تنفیذى1,589,983بنك اإلستثمار القومىممدوح ھاشم عبد الواحد

غیر تنفیذى1,589,983اإلستثمار القومىبنكمحمد احمد سید احمد 

غیر تنفیذى1,127,562البنك األھلى المصريأشرف عبد المنعم أحمد محمود

غیر تنفیذى852,348الھیئة القومیة للتأمین اإلجتماعىمحسن الطنطاوى القصبى غانم

غیر تنفیذى640,180الھیئة المصرية العامة للبترول* الھیئة المصرية العامة للبترول

غیر تنفیذى474,437شركة مصر للتأمینعمرو كمال حزين 

ھاز التنفیذى للمشروعات الصناعیةالجمحمد محمد انور حسین
غیر تنفیذى274,360والتعدينیة

.عن كل جلسة لحین تحديد عضو ممثل عن الجھة *يحضر بموجب تفويض مستقل

)االدارة من ذوي الخبرة ( من غیر المساھمینجدول ( ب ) أعضاء مجلس 

غیر مستقل *–مستقل غیر تنفیذى –تنفیذي الصفة االسم
ال يوجد

) من قواعد القید.4(*) قد يكون العضو غیر تنفیذى وغیر مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم ( 
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تاريخ انتھاء المدة القانونیة 
لمجلس االدارة

17/4/2024

اقر انا الموقع ادناه بصفتى رئیس مجلس االدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة ھذه البیانات و انھا على 
مسئولیة الشركة .

المقر بما فیه

الوظیفةالتوقیعاالسم

العضو المنتدبمحمد رائد محمود نور الدين الببالوى

خاتم الشركة

2021اكتوبر5:تاريخ إعداد البیان
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