
 

 نموذج تقرير إفصاح

 من قواعد القيد 30عن مجلس اإلدارة وهيكل المساهمين تنفيذا للمادة 

 

 شركة اسيك للتعدين "أسكوم" اسم الشركة

 2018 الثالثالربع  نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

 

 بيانات اإلتصال بالشركة:

 25203374-25203372-25203371 رقم التليفون  اسم مسئول عالقات المستثمرين

 25203373 رقم الفاكس ascom@ascom.com.eg عنوان البريد اإللكتروني

   المعادي الجديدة-265شارع26 عنوان المركز الرئيسي للشركة

   www.ascom.com.eg عنوان الموقع اإللكتروني

 

 

 فأكثر( %5هيكل المساهمين ) المساهمين الذي يملكون 

 ــــماألس
 الموقف وفقا للبيان السابق الموقف وفقا للبيان الحالي

 نسبتها عدد األسهم نسبتها عدد األسهم

Citadel Capital 25.727.683 54.739751% 25.727.683 54.739751% 

Financial Holdings International LTD 7.917.154 16.845009% 7.917.154 16.845009% 

 %6.7628234 3.178.527 %6.7628234 3.178.527 البصيرجمال عبد القادر عبد 

 %78.34 36.823.364 %78.34 36.823.364 اإلجمالي

 

  



 

 هيكل المساهمين اإلجمالي موضحا به األسهم حرة التداول:

 البيان

 الموقف وفقاً للبيان السابق الموقف وفقاً للبيان الحالي

 نسبتها عدد األسهم
عدد 

 المساهمين
 نسبتها األسهمعدد 

عدد 

 المساهمين

  %100 47000000  %100 47000000 إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة

  %0.00271 1276  %0.00271 1276 اجمالي األسهم غير المودعة باإليداع المركزي

 3590 %99.99729 46998724 3465 %99.99729 46998724 إجمالي األسهم المودعةباإليداع المركزي

       أسهم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة

من األسهم الواجب اإلحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد  100%

 من خالل المساهمين الرئيسين

11999811 25.53151 1 11999811 25.53151 1 

الواردة بهذه القواعد من  في غير حاالت اإلحتفاظ97%

 خالل المساهمين الرئيسين.

      

األسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك 

 المستكمل بها الحد األدنى من نسبة اإلحتفاظ

      

       األسهم مقابل حصص عينيه خالل فترة الحظر

       أسهم الخزينة

       أسهم اإلثابة والتحفيز بالشركة

       األسهم المجمدة وفقا إلتفاقيات المساهمين

       إجمالي مساهمة للشركة القابضة

       إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة

       إجمالي عدد األسهم المقابلة لشهادات اإليداع األجنبية

 4 %46.26 21745481 4 %46.21 21720481 إجمالي األسهم المرهونة

 7 %0.05 25065 7 %0.05 25065 إجمالي األسهم المجمدة ألسباب أخرى متنوعة

 12 %71.85182 33770357 12 %71.79863 33745357 إجمالي األسهم بغرض اإلحتفاظ 

 3581 %28.14546 13228367 3456 %28.19865 13253367 إجمالي األسهم حرة التداول

  



 تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:

 تاريخ الشراء
 الموقف وفقا للبيان الحالي

 تاريخ الشراء
 الموقف وفقا للبيان السابق

 نسبتها عدد األسهم نسبتها عدد األسهم

 
  يوجد ال

 اإلجمالي

 التغييرات في مجلس ادارة الشركة:
 البيان السابق البيان الحالي

 الوظيفة اإلدارة اسم عضو مجلس الوظيفة اإلدارة اسم عضو مجلس
 ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية رئيس مجلس اإلدارة جيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس 

 السيد/ امير امين نجيب فرج هللا عضو مجلس اإلدارة المنتدب ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية

 لإلستشارات الماليةالدكتور/ احمد محمد حسنيين هيكل عضو مجلس إدارة ممثال لشركة القلعة 
 السيد / هشام حسين الخازندار عضو مجلس إدارة ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية

 عضو مجلس إدارة ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية عالء محمد الفصالسيد/ 

 عضو مجلس إدارة ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية السيد/ السيد سامي سالم محمد 
 السيد / مصطفى عبد هللا عضو مجلس إدارة ممثال لشركة فاينانشيال هولدنج انترناشيونال

 من ذوي الخبرةالسيد /  سامح مجدي نجيب عضو مجلس إدارة 

 منى مكرم عبيد عضوا من ذوي الخبرة/  الدكتورة

 ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية رئيس مجلس اإلدارة جيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس 

 السيد/ امير امين نجيب فرج هللا عضو مجلس اإلدارة المنتدب ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية

 لإلستشارات الماليةالدكتور/ احمد محمد حسنيين هيكل عضو مجلس إدارة ممثال لشركة القلعة 
 السيد / هشام حسين الخازندار عضو مجلس إدارة ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية

 عضو مجلس إدارة ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية عالء محمد الفصالسيد/ 

 عضو مجلس إدارة ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية السيد/ السيد سامي سالم محمد 
 السيد / مصطفى عبد هللا عضو مجلس إدارة ممثال لشركة فاينانشيال هولدنج انترناشيونال

 من ذوي الخبرةالسيد /  سامح مجدي نجيب عضو مجلس إدارة 

 منى مكرم عبيد عضوا من ذوي الخبرة/  الدكتورة

 آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

  جدول ) أ ( أعضاء مجلس االدارة من المساهمين

عدد االسهم  جهة التمثيل * االسم
 المملوكة 

غير تنفيذى (–الصفة ) تنفيذي  

 تنفيذي 25727683 رئيس مجلس اإلدارة ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس

 غير تنفيذي 25727683 عضو مجلس ادارة ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل

 غير تنفيذي 25727683 عضو مجلس ادارة ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية الخازندارالسيد/ هشام حسين 

 غير تنفيذي 25727683 عضو مجلس ادارة ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية محمد الفصالسيد/ عالء 

 تنفيذي 25727683 عضو مجلس ادارة ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية امير امين نجيبالسيد/ 
عضو مجلس ادارة ممثال لشركة فينانشيال هولدنج  السيد/ مصطفى عبد هللا

 انترناشيونال
 غير تنفيذي 7917154

 تنفيذي 25727683 عضو مجلس ادارة ممثال لشركة القلعة لإلستشارات المالية السيد/ السيد سامي سالم محمد

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

غير تنفيذى ( –الصفة ) تنفيذي  االسم غير مستقل * –مستقل    

منى مكرم عبيد /دكتور  تنفيذيغير     مستقل( من ذوي الخبرة)   

سامح مجدي نجيبالسيد/  تنفيذي غير  مستقل( من ذوي الخبرة)   

 ( من قواعد القيد. 4وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم )  )*( قد يكون العضو غير تنفيذى

 .2021 مايو*تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة 

 للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية للشركة. رئيس مجلس اإلدارةأقر انا الموقع ادناه بصفتي 

 المقر بما فيه     

 التوقيع الوظيفة األسم

  رئيس مجلس اإلدارة فايز حبيب عزيز جريس

 

 9/10/2018خ اعداد البيان:تاري


