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  4/01/2122 -التاريخ :

 السادة / قطاع اإلفصاح " البورصة المصرية "
 تحية طيبة وبعد ،،،

ديد والصلب للمناجم والمحاجر نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه هيكل المساهمين لشركة الح     

 . 01/9/2122عن موقفها في 

 ،،الالزم،للتكرم من سيادتكم العلم واإلحاطة واتخاذ 

 ،،واالحترام،وتقبلوا خالص التحية 

  " العضو المنتدب التنفيذي "" مدير عالقات المستثمرين "                                            

 " مهندس / طارق كمال الباجوري "  هيم علي حسانين "                     " محاسب / إبرا      

 

http://www.ismq-eg.com/
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 نموذج تقرير افصاح
 من قواعد القيد 03عن مجلس االدارة و هيكل المساهمين تنفيذا للمادة  

 اسم الشركة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر       
  

     
نهاية الفترة المعد 

 عنها هذا التقرير
   

 الربع االول √ 03/9/2322 يالربع الثان

 الربع الثالث   الربع الرابع   
            

       
      

 

      
 

     
 بيانات االتصال بالشركة :

       

  

36338979900  
                              

 رقم التليفون   3207898270

محاسب / إبراهيم علي 

 حسانين
 عالقات المستثمرين مديراسم 

  
 اإللكترونيعنوان البريد   ismq.egypt@gmail.com رقم الفاكس 3207898270

  
 للشركة الرئيسيعنوان المركز  محافظة الجيزة -مناجم الواحات البحرية 

  
www.ismq-eg.com  اإللكترونيعنوان البريد 

       
       
  

 فأكثر(: % 0هيكل المساهمين )المساهمين الذين يملكون 

       
  

 الحاليالموقف وفقا للبيان  الموقف وفقا للبيان السابق
 االسم

  
 عدد االسهم نسبتها عدد االسهم نسبتها

  

832983398 803623248 72187628% 730800097 
القابضة  

للصناعات 

 المعدنية

  
 النصر للتعدين  9860836 3199808% 9860836 3199808%

  
  

 اإلجمالي 760803399 70188006% 760803399 70188006%
 

 

      

http://www.ismq-eg.com/
mailto:ismq.egypt@gmail
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 الحاليالموقف وفقا للبيان  الموقف وفقا للبيان السابق
 البيان

 عدد المساهمين
 عدد االسهم نسبتها

 عدد المساهمين
 عدد االسهم نسبتها

 980782287 %633133 ــــــــــــــــ 980782287 %633133 ــــــــــــــــ
إجمالي اسهم الشركة 

مقيدة لدى شركة مصر ال

 (6للمقاصة)

 6298900 %3160200 ـــــــــــــــــ 6298980 %3160200 ـــــــــــــــــ
( اجمالي األسهم غير -)

المودعة باإليداع 

 (2المركزي)

63797 991708009 980088032 63778 99170888% 980088062 
( اجمالي األسهم 0)

المودعة باإليداع 

 (2-6المركزي)

 

 ــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

اسهم ضمان العضوية 

المملوكة ألعضاء مجلس 

 (8االدارة)

 

 ـــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــ

من األسهم  633%

وفقا الواجب االحتفاظ بها 

من خالل  لهذه القواعد

 (0المساهمين الرئيسين )

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

في غير حاالت  98%

االحتفاظ الواردة بهذه 

من خالل  القواعد

 (     0) المساهمين الرئيسين

 

 ـــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

األسهم المملوكة للمؤسسين 

رة الحظر وكذلك خالل فت

المستكمل بها الحد االدنى من 

 (8نسبة االحتفاظ)

 

 ـــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ

 

األسهم مقابل حصص 

عينية خالل فترة 

 (7الحظر)

 

 ــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 (9اسهم الخزينة)

 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

اسهم االثابة والتحفيز 

 (63بالشركة)

 ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
األسهم المجمدة وفقا 

 (66التفاقيات المساهمين)

2 701880069 760803399 2 70188006% 760803399 
إجمالي مساهمه للشركة 

 (62لقابضة )ق . أ.ع()ا

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
إجمالي مساهمه اتحاد 

العاملين المساهمين 

 (60بالشركة)

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
إجمالي عدد األسهم 

المقابلة لشهادات االيداع 

 (68االجنبية)

http://www.ismq-eg.com/
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 6 31333889 8203 6 3133388% 8203 
إجمالي األسهم 

 (60المرهونة)

20 31360909 600072 03 
3136862% 

 

608690 

 

جمدة إجمالي األسهم الم

ألسباب اخرى 

 (60متنوعة)

63709 

 

60108860% 

 

609908086 

 

63706 

 

60108098% 

 

609902907 

 

( إجمالي األسهم 67)

 (68-0حرة التداول )

 

     

 

 
 من اسهم المساهمين الرئيسين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ االحتساب. %633: يتم استبعاد ملحوظة

 حرة التداول األسهمادلة احتساب نسبة مع

 6333×     حرة التداول                 األسهم= إجمالي  

 إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة     

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لمقيدة في جداول يقصد باألسهم حرة التداول جميع األسهم المتاحة للتعامل عليها شراًء أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة ا 
 البورصة ما يلي :

 األسهم المملوكة لشركات قطاع األعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة -3

 :التاليةاألسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب   -3

 من األسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد  011% -

 االحتساب.ان يحدث تعامل خالل عام سابق على تاريخ  %79ويشترط الستبعاد  القواعد،في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه  % 011 -

سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال،  ،3483لسنة  334من القانون  93سين خالل فترة الحظر الواردة بالمادة األسهم المملوكة للمؤس -2
 أسهم المساهمين الرئيسيين. تكن ضمنوذلك كله ما لم 

 الخزينة.أسهم  -9

 ية.النظام األساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضو اشتراطأسهم ضمان عضوية مجلس اإلدارة في حالة  -3

 أو عقود باالحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خالل تلك المدة. اتفاقاتاالسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب  -3

 

 فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل %30يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك  المساهم الرئيسي:
 المرتبطة.المجموعات واألطراف 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

http://www.ismq-eg.com/
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 جدول ) أ ( أعضاء مجلس االدارة من المساهمين
جهة  االسم

 التمثيل 
 

غير  –الصفة ) تنفيذي  عدد االسهم المملوكة
 تنفيذى (

للشخص الطبيعى ممثل  تبارى  )جهة التمثيل(للشخص االع
 الجهة )عن نفسه(

 

 أ . د / مرتضى مراد طه العارف
القابضة 

للصناعات 
 المعدنية

 ــــــــــــــــــــــــــــ 83298339%
 غير تنفيذي

 الشركة : لدى  الخزينة اسهم فاصيلت

    

 

 تاريخ الشراء

 الموقف وفقا للبيان الحالي

 تاريخ الشراء

 الموقف وفقا للبيان السابق

 نسبتها عدد االسهم نسبتها عدد االسهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           االجمالي

 دارة الشركة :إمجلس  فيلتغييرات ا

     
 

 البيان الحالى البيان السابق

 
 اسم عضو مجلس االدارة الوظيفة م عضو مجلس االدارةاس الوظيفة

 

رئيس مجلس اإلدارة 

 غير تنفيذي –
 أ . د / مرتضى مراد طه العارف

رئيس مجلس 

غير  –اإلدارة 

 تنفيذي
 أ . د / مرتضى مراد طه العارف

 

العضو المنتدب 

 التنفيذي
 مهندس / طارق كمال خليل الباجوري

العضو المنتدب 

 التنفيذي
 / طارق كمال خليل الباجوريمهندس 

 

 د / منى عبد الحكيم رجب عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس 

 اإلدارة
 د / منى عبد الحكيم رجب

 محاسب / محمد عبد الظاهر سيد عضو مجلس اإلدارة 
عضو مجلس 

 اإلدارة
 محاسب / محمد عبد الظاهر سيد

 أستاذ / إيهاب يوسف عبده سالم عضو مجلس اإلدارة 
 عضو مجلس

 اإلدارة
 أستاذ / إيهاب يوسف عبده سالم

 د.ج / محمود علي فهمي علي عضو مجلس اإلدارة 
عضو مجلس 

 اإلدارة
 د.ج / محمود علي فهمي علي

    

http://www.ismq-eg.com/
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مهندس / طارق كمال خليل  

 الباجوري

القابضة 
للصناعات 

 المعدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــ 83298339%

 تنفيذي

 محاسب / محمد عبد الظاهر سيد
القابضة 

للصناعات 
 المعدنية

 ــــــــــــــــــــــــــــ 83298339%
 غير تنفيذي

 أستاذ / إيهاب يوسف عبده سالم
القابضة 

للصناعات 
 المعدنية

 ــــــــــــــــــــــــــــ 83298339%
 غير تنفيذي

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

الصفة ) تنفيذي  االسم
 غير تنفيذى ( –

 غير مستقل * –مستقل 

 مستقل غير تنفيذي  د/ منى عبد الحكيم رجب

 مستقل غير تنفيذي  د. ج / محمود علي فهمي علي 

 ( من قواعد القيد. 9)*( قد يكون العضو غير تنفيذى وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم ) 

 تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس االدارة 

       

63/0/2328 

" من النظام األساسي لشركة 26طبقاً للمادة "

              الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

 مسئولية الشركة .على  أنهاللشركة بصحة هذه البيانات و  التنفيذي العضو المنتدب بصفتي أدناهنا الموقع أ أقر
 

 المقر بما فيه
 

 الوظيفة التوقيع االسم
 

 

 

 مهندس / طارق كمال خليل الباجوري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العضو المنتدب التنفيذي
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