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    2021لعام  الرابعالربع  نموذج تقرير افصاح  

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

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

       
نهاية الفترة المعد عنها 

 هذا التقرير
  

 الربع االول     الربع الثانى     

 الربع الثالث     الربع الرابع     

            

 بيانات االتصال بالشركة :      

       

  4413200233  اسم مسئول عالقات المستثمرين محمد ابراهيم زعفان  رقم التليفون 

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

  

 
 عنوان المركز الرئيسى للشركة  24الدور  –برج النهضة  –شارع احمد عرابى المهندسين  21

      www.ezzsteel.com  عنوان البريد االلكترونى 

       

 % فأكثر(: 5هيكل المساهمين )المساهمين الذين يملكون   

       

 وفقا للبيان الحالىالموقف  الموقف وفقا للبيان السابق  
 االسم

 عدد االسهم نسبتها  عدد االسهم نسبتها   

  
 شركة حديد عز ش.م.م 12,500,000 64.06% 12,500,000 64.06%

  
 بنك االستثمار القومى 1,589,983 8.15% 1,589,983 8.15%

  
 البنك األهلى المصرى 1,127,562 5.78% 1,127,562 5.78%

  
77.99% 15,217,545 77.99% 15,217,545 

 االجمالى
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 الموقف وفقا للبيان الحالى  الموقف وفقا للبيان السابق 

عدد   البيان 
المساه 

 عدد االسهم  نسبتها  مين 

عدد  
المساه 

 عدد االسهم  نسبتها  مين 

 %  100.000 19,512,037  %  100.000 19,512,037 

شركة مصر إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى 

 ( 1للمقاصة)

 % 0.00154 301  % 0.00154 301 
 (2( اجمالي االسهم غير المودعه باإليداع المركزي)-)

3921 %99.99846 19,511,736 3845 %99.99846 19,511,736 

         ( اجمالي االسهم المودعه باإليداع المركزي3)

(1-2) 

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

1 %64.06302 12,500,000 1 %64.06302 12,500,000 

وفقا لهذه القواعد من االسهم الواجب االحتفاظ بها  100%

 (5من خالل المساهمين الرئيسين )

      

في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد من  97%

 (     6) الرئيسينخالل المساهمين 

      

االسهم المملوكه للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك 

 (7المستكمل بها الحد االدنى من نسبة االحتفاظ)

 (8االسهم مقابل حصص عينية خالل فترة الحظر)      

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

 (10بالشركة)اسهم االثابة والتحفيز       

      
 ( 11االسهم المجمدة وفقا التفاقيات المساهمين)

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

      

إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين 

 ( 13بالشركة)

      

إجمالي عدد االسهم المقابله لشهادات االيداع 

 (14االجنبية)

2 %1.41140 275,392 2 %1.41140 275,392 
 (15إجمالي االسهم المرهونة)

5 % 0.00245 479 5 % 0.00245 479 
 (16اجمالى االسهم المجمده ألسباب اخرى متنوعة)

11 %65.53873 12,787,941 11 %65.53873 12,787,941 

 4( اجمالى االسهم بغرض االحتفاظ )تجمع من 17)

 ( 16الى 

3912 %34.45973 6,723,795 3836 %34.45973 6,723,795 
 ( 17-3( اجمالى االسهم حرة التداول )18)
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من اسهم المساهمين  %100: يتم استبعاد ملحوظة

الرئيسين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة 

 سنة سابقة على تاريخ االحتساب. 

 معادلة احتساب نسبة االسهم حرة التداول

 1000= اجمالى االسهم حرة التداول                ×      

اجمالى عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة     

 المقاصة 

 
 االسهم حرة التداول :      

 

 

من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة    4تنفيذا للتعريف المنصوص علية فى المادة 
   21/12/2014فى  170والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم   2014لسنة  11رقم 

 
شراًء أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة يقصد باألسهم حرة التداول جميع األسهم المتاحة للتعامل عليها 

 المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

 األسهم المملوكة لشركات قطاع األعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة -1

 :األسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية  -2

 ن األسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد م 100% -

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

سواء عند التأسيس أو زيادة ، 1981لسنة  159من القانون  45األسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر الواردة بالمادة  -3
 رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.

 أسهم الخزينة. -4

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

حتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك االسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود باال -6
 خالل تلك المدة.

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

 

 

 

 

 

 

 
   الشركة : لدى  الخزينةتفاصيل اسهم 

 

 الموقف وفقا للبيان السابق تاريخ الشراء  الموقف وفقا للبيان الحالي  تاريخ الشراء 

      حتى 2021يناير  5الفترة من 
 2021يناير  20

من المقرر المضي فى اتخاذ االجراءات )

الالزمة العدام اسهم الخزينة المشتراه 
  (منذ عام

11,960 0.061% 
 2021يناير  5الفترة من 

 2021يناير  20حتى 
11,960 0.061% 

           االجمالي

 
 :1202 الثالث خالل الربع  -التغييرات فى مجلس ادارة الشركة 

 البيان الحالى البيان السابق  

 
 الوظيفة

اسم عضو مجلس 

 االدارة 
 الوظيفة

 اسم عضو مجلس

 االدارة 

اليوجد    اليوجد   ال يوجد   ال يوجد 
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 جدول ) أ ( أعضاء مجلس االدارة من المساهمين

 االسم
 جهة التمثيل

 

 عدد االسهم المملوكة

              الصفة
غير   –) تنفيذي 

 تنفيذى (

للشخص 
    االعتبارى  

 )جهة التمثيل(

للشخص 
الطبيعى ممثل 

        الجهة 
 )عن نفسه(

 غير تنفيذى  12,500,000 حديد عزشركة  فاروق زكى إبراهيم

  12,500,000 شركة حديد عز محمد رائد محمود نور الدين الببالوى
العضو المنتدب 

 )تنفيذى(

 عضو تنفيذى  12,500,000 شركة حديد عز محمد باهر عبد الحميد محرز

 غير تنفيذى  12,500,000 شركة حديد عز احمد نبيل محمد احمد 

 غير تنفيذى  12,500,000 شركة حديد عز الدين حسين الروبىممدوح فخر 

 غير تنفيذى  12,500,000 شركة حديد عز ساهر إبراهيم الفار

 غير تنفيذى  12,500,000 شركة حديد عز جميل فؤاد اسكندر

 غير تنفيذى  12,500,000 شركة حديد عز عالء سعد ابو الخير 

 غير تنفيذى  1,589,983 اإلستثمار القومىبنك  ممدوح هاشم عبد الواحد

 غير تنفيذى  1,589,983 بنك اإلستثمار القومى محمد احمد سيد احمد 

 غير تنفيذى  1,127,562 البنك األهلى المصري أشرف عبد المنعم أحمد محمود

تنفيذىغير   852,348 الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى  محسن الطنطاوى القصبى غانم  

 غير تنفيذى  640,180 الهيئة المصرية العامة للبترول * الهيئة المصرية العامة للبترول

 غير تنفيذى  474,437 شركة مصر للتأمين  عمرو كمال حزين  

 محمد محمد انور حسين 
 هاز التنفيذى للمشروعات الصناعيةالج

 والتعدينية
 غير تنفيذى  274,360

 .عن كل جلسة لحين تحديد عضو ممثل عن الجهة  تفويض مستقل*يحضر بموجب 

 ( جدول ) ب ( أعضاء مجلس االدارة من ذوي الخبرة ) من غير المساهمين

غير تنفيذى  –تنفيذي  الصفة  االسم غير مستقل *  –مستقل     

 ال يوجد

 ( من قواعد القيد. 4بالمادة رقم ) )*( قد يكون العضو غير تنفيذى وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد 
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تاريخ انتهاء المدة القانونية  
  لمجلس االدارة

 
17/4/2024 

 

اقر انا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس االدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على 

 مسئولية الشركة . 

 المقر بما فيه 

 الوظيفة التوقيع  االسم

 محمد رائد محمود نور الدين الببالوى 
 

 العضو المنتدب

 
 

 خاتم الشركة 

 

 

2022يناير  9  تاريخ إعداد البيان  

 

 


