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 ط.و.و

Iron & Steel for Mines & Quarries  

 

 

       
  

 ًَٕرج تمشٚش افصبح
 يٍ لٕاعذ انمٛذ 03عٍ يجهش االداسح ٔ ْٛكم انًضبًٍْٛ تُفٛزا نهًبدح  

 اصى انششكخ انجٛبٌ       
  

َٓبٚخ انفتشح      

انًعذ عُٓب 

 ْزا انتمشٚش

 ٙانشثع انثبَ    
 

 انشثع االٔل  

    انشثع انشاثع 
 

 انشثع انثبنج  
            

       
      

 

      
 

     
 ثٛبَبد االتصبل ثبنششكخ :

       

  

0238494282              
                  

 عاللبد انًضتثًشٍٚ يذٚشاصى  راهيم علي حساويه عثمانإب سلى انتهٛفٌٕ   0238494283

  
 سلى انفبكش 3004232048

ismq.egypt@gmail.com  

 اإلنكتشَٔٙعُٕاٌ انجشٚذ  

  
 نهششكخ انشئٛضٙعُٕاٌ انًشكز  الجيزةمحافظت  -أكتوبر  6 –ت م الواحاث البحريمىاج

  

www.ismq-eg.com 
 اإلنكتشَُٕٔٙاٌ انجشٚذ ع 

       
       
  

 % فأكثش(: 8ْٛكم انًضبًٍْٛ )انًضبًٍْٛ انزٍٚ ًٚهكٌٕ 

       
  

 انحبنٙانًٕلف ٔفمب نهجٛبٌ  انًٕلف ٔفمب نهجٛبٌ انضبثك
 االصى

  
 عذد االصٓى َضجتٓب عذد االصٓى َضجتٓب

  
 40.24.02%  438508034  40.24.02%  438508034 

ضخ انمبث 

نهصُبعبد 

 ذَٛخانًع

  
3.33205%  .35.053. 3.33205%  .35.053. 

انُصش  

 نهتعذٍٚ

  
  

 اإلجًبنٙ 4.8283333 %.40.2588 4.8283333  %.40.2588

mailto:ismq.egypt@gmail
http://www.ismq-eg.com/
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 انحبنٙانًٕلف ٔفمب نهجٛبٌ  انًٕلف ٔفمب نهجٛبٌ انضبثك
 انجٛبٌ

عذد 

 عذد االصٓى َضجتٓب بًٍْٛانًض
عذد 

 عذد االصٓى َضجتٓب انًضبًٍْٛ

 

 

 

 358450054  %33.33. ــــــــــــــــ  358450054  %33.33. ــــــــــــــــ

اسيم الشركة إجمالي 
لدى شركة  المقيدة

 (5)مصر لممقاصة
 

 

 

 038028.  %0083..3  ـــــــــــــــــ  038028.  %0083..3  ـــــــــــــــــــ

 األسيم( اجمالي -)
باإليداع  المودعةغير 

 (2المركزي)
 

 

 

..800  33.4852.%  358855300  ..800  33.4852.%  358855300 

 األسيماجمالي ( 3)
باإليداع  المودعة
 (2-5المركزي)

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

اسيم ضمان 
العضوية الممموكة 

ألعضاء مجمس 
 (4االدارة)
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 ــــــــــــــــــــ

 األسيم% من 511
الواجب االحتفاظ بيا 

من  وفقا ليذه القواعد
خالل المساىمين 

 (5الرئيسين )
 

 

 

 

 ـ

 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

في غير % 97
حاالت االحتفاظ 

 الواردة بيذه القواعد
خالل المساىمين ن م

 (     6) الرئيسين
 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــ

 الممموكة األسيم
لممؤسسين خالل فترة 

وكذلك  الحظر
المستكمل بيا الحد 

االدنى من نسبة 
 (7)حتفاظاال
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 ـــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

  
 
 
 

 ــــــــــــــــــــ

مقابل حصص  األسيم
عينية خالل فترة 

 (8الحظر)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 (9اسيم الخزينة)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

  
 
 
 

 ــــــــــــــــــــ

تحفيز اسيم االثابة وال
 (51بالشركة)

 

 

 

 ـــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

المجمدة وفقا  األسيم
التفاقيات 

 (55المساىمين)
 

 

 

0  40.2588.% 4.8283333   0  40.2588.%  4.8283333 

مساىمو  إجمالي
)ق . لمشركة القابضة 

 (52أ.ع()
 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

إجمالي مساىمو 
اتحاد العاممين 

المساىمين 
 (53بالشركة)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 األسيمإجمالي عدد 
لشيادات  المقابمة

 (54االيداع االجنبية)

 .  3.33352%  5083  .  3.33352%  5083 

 األسيمإجمالي 
 (55المرىونة)

 

 

 

0. 
 3.3.855% 
  

 .82345 
  0. 

 3.3.855% 
 

 .82345 

  

 األسيم إجمالي
ألسباب  المجمدة

 (56اخرى متنوعة)
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 األسيم إجمالي( 58)
 (57-3) التداولحرة 

 

     

 

 

 
 صُخ صبثمخ عهٗ تبسٚخ االحتضبة.ح انشئٛضٍٛ انزٍٚ نى ٚحذث تعبيم عهٗ اصًٓٓى نًذ % يٍ اصٓى انًضب33ًٍْٛ.: ٚتى اصتجعبد يهحٕظخ

 حشح انتذأل األصٓىيعبدنخ احتضبة َضجخ 

 333.×     حشح انتذأل                 األصٓى إجًبنٙ=  

 ٓى انششكخ انًمٛذح نذٖ ششكخ انًمبصخ عذد ص إجًبنٙ    

 
 

 

وٌتم حسابها بعد أن ٌستبعد من أسهم الشركة المقٌدة فً جداول ا دون قٌود، شراًء أو بٌعٌقصد باألسهم حرة التداول جمٌع األسهم المتاحة للتعامل علٌها  
 البورصة ما ٌلً :

 التابعة المقٌد لها أسهم بالبورصة األسهم المملوكة لشركات قطاع األعمال القابضة فً شركاتها -3

 :التالٌةاألسهم المملوكة للمساهمٌن الرئٌسٌٌن وذلك وفقاً للنسب   -3

 فقا لهذه القواعد % من األسهم الواجب االحتفاظ بها و011 -

 االحتساب.يخ % ان يحدث تعامل خالل عام سابق على تار79ويشترط الستبعاد  القواعد،% في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه  011 -

سواء عند التأسٌس أو زٌادة رأس المال،  ،3483لسنة  384من القانون  98األسهم المملوكة للمؤسسٌن خالل فترة الحظر الواردة بالمادة  -2
 أسهم المساهمٌن الرئٌسٌٌن. ضمنتكن وذلك كله ما لم 

 الخزٌنة.أسهم  -9

 وذلك طوال فترة العضوٌة. ً للشركة ذلك،النظام األساس اشتراطأسهم ضمان عضوٌة مجلس اإلدارة فً حالة  -8

 الحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معٌنة وذلك خالل تلك المدة.أو عقود با اتفاقاتاالسهم المملوكة للمساهمٌن الملزمٌن بموجب  -3

 

أو غٌر مباشرة من خالل بصورة مباشرة % فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء 30ٌقصد بالمساهم الرئٌسً أي مساهم ٌملك  :المساهم الرئٌسً
 المجموعات واألطراف المرتبطة .

 

 
 كخ :انشش نذٖ  انخزُٚخ اصٓى تفبصٛم

    

 

 

 تبسٚخ انششاء

 انًٕلف ٔفمب نهجٛبٌ انحبنٙ

 تبسٚخ انششاء

 انًٕلف ٔفمب نهجٛبٌ انضبثك

 َضجتٓب عذد االصٓى َضجتٓب عذد االصٓى
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           االجمالي

 

 

 

 

 انتغٛٛشاد فٗ يجهش اداسح انششكخ :

     
 

 انجٛبٌ انحبنٗ انجٛبٌ انضبثك

 
 اصى عضٕ يجهش االداسح فخانٕظٛ اصى عضٕ يجهش االداسح انٕظٛفخ

 

يجهش  سئٛش 

غٛش  –اإلداسح 

 أ . د / يشتضٗ يشاد طّ انعبسف  ٛز٘تُف

يجهش  سئٛش 

غٛش  –اإلداسح 

 أ . د / يشتضٗ يشاد طّ انعبسف  ٛز٘تُف

 

انًُتذة  انعضٕ 

 انجبجٕس٘ س / طبسق كًبل خهٛميُٓذ  انتُفٛز٘
انًُتذة  انعضٕ 

 انجبجٕس٘ س / طبسق كًبل خهٛميُٓذ  انتُفٛز٘

 

عضٕ يجهش  

 د / يُٗ عجذ انحكٛى سجت   اإلداسح
عضٕ يجهش  

 د / يُٗ عجذ انحكٛى سجت   اإلداسح

 
عضٕ يجهش 

 يحبصت / يحًذ عجذ انظبْش صٛذ  اإلداسح
عضٕ يجهش 

 يحبصت / يحًذ عجذ انظبْش صٛذ  اإلداسح

 
عضٕ يجهش 

 ة ٕٚصف عجذِ صبنى بأصتبر / إٚٓ اإلداسح
عضٕ يجهش 

 ة ٕٚصف عجذِ صبنى بأصتبر / إٚٓ حاإلداس

 
عضٕ يجهش 

 .ج / يحًٕد عهٙ فًٓٙ عهٙد اإلداسح
عضٕ يجهش 

 .ج / يحًٕد عهٙ فًٓٙ عهٙد اإلداسح
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 خش تشكٛم نًجهش اداسح انششكخ :آ 

 أعضاء مجلس االدارة من المساهمٌن جدول ) أ (
جهة  االسم

 التمثٌل 
 

غٌر  –الصفة ) تنفٌذي  عدد االسهم المملوكة
 تنفٌذى (

للشخص االعتبارى  
 )جهة التمثٌل(

للشخص الطبٌعى 
ممثل الجهة )عن 

 نفسه(

 

 أ . د / يشتضٗ يشاد طّ انعبسف 

ضة القاب
للصناعات 

 المعدنٌة

 غٌر تنفٌذي ــــــــــــــــــــــــــــ 83.98339%

 انجبجٕس٘ س / طبسق كًبل خهٛميُٓذ 

ضة القاب
للصناعات 

 المعدنٌة

 تنفٌذي ــــــــــــــــــــــــــــ 33983.98%

 يحبصت / يحًذ عجذ انظبْش صٛذ 

ضة القاب
للصناعات 

 المعدنٌة

 غٌر تنفٌذي ــــــــــــــــــــــــــــ 83.98339%

 ة ٕٚصف عجذِ صبنى بأصتبر / إٚٓ

ضة القاب
للصناعات 

 المعدنٌة

 غٌر تنفٌذي ــــــــــــــــــــــــــــ 83.98339%

 
 المساهمٌن (جدول ) ب ( أعضاء مجلس االدارة من ذوي الخبرة ) من غٌر 

الصفة ) تنفٌذي  ماالس
 غٌر تنفٌذى ( –

 غٌر مستقل * –مستقل 

 مستقل غٌر تنفٌذي  ٌم رجبحكد/ منى عبد ال

 مستقل غٌر تنفٌذي  د. ج / محمود علً فهمً علً 

 ( من قواعد القٌد. 9لتعرٌف الوارد بالمادة رقم ) )*( قد ٌكون العضو غٌر تنفٌذى وغٌر مستقل وفقاً ل
 

  تبسٚخ اَتٓبء انًذح انمبََٕٛخ نًجهش االداسح

       

 

.3/0/0302 

صٙ نششكخ " يٍ انُظبو األصب.0طجمبً نهًبدح "

              انحذٚذ ٔانصهت نهًُبجى ٔانًحبجش
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 انحذٚذ ٔانصهت نهًُبجى ٔانًحبجش

 ط.و.و

Iron & Steel for Mines & Quarries  

 

  

 

ٕ انًُتذة نهششكخ ثصحخ ْزِ انجٛبَبد ٔ آَب عهٗ يضئٕنٛخ داسح / انعضاالئٛش يجهش ثصفتٗ س بِالش اَب انًٕلع ادَ

 انششكخ .
 

 انًمش ثًب فّٛ
 

 انٕظٛفخ انتٕلٛع االسم
 

 

 

 لباجوريمهىدس / طارق كمال خليل ا
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 انعضٕ انًُتذة انتُفٛز٘

 

 

 خبتى انششكخ

 

 

 


