
 
 بورصة األوراق المالية /السادة

 ادارة اإلفصاح  

 
 

 17/10/2018التاريخ:

 542/ناشعارنا:

 

 

 ،،،تحية طيبة وبعد

 

 -للشركة لتحقيق اهداف الشركة ليصبح كالتالي: تقرر تعديل الهيكل اإلداريه سيادتكم علماً بأن نحيط

ممةةاد ني ةةدرت تحتهةةا  ابةةراهيمتحةةإ ادارة الدةةيد المه ةةدد/ اممةةد محمةةد العامةةة للةةدعم ال  ةةي اإلدارة  – 1

 -األتي:

 .ادارة البحوث نالجيولوجيا -

 ادارة المعدات. -

 ادارة مركز المعلومات نالمراجعة. -

لجيولةوجي / هشةاح ملمةي محمةود ني ةدرت تحتهةا ل تحإ ادارة الديد انالتشغي تإلنتالالعامة اإلدارة  – 2

 -األتي:

 ادارة المدامة -

 ادارة التخريم نمتابعة أعمال الت جير -

 ادارة المشرنعات -

 ادارة المشرنعات اإلنتاجية -

 وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام،،،     

 

 

 

 فايز مبيب عزيز جريس

 رئيس مجلس اإلدارة

 



 

 ركةـــــظيمي للشــار التنــــاإلط

 

 أسيك للتعدين "اسكوم":  اسم الشركة

 25203372-25203371: أرقام التليفون

 

 

 بيانات الهيكل التنظيمي

 

 أوال: مجلس اإلدارة

 نسبة المساهمة تنفيذي أو غير تنفيذي الوظيفة اإلسم

 الجيولوجي / فايز حبيب جريس
القلعة  ممثال لشركةرئيس مجلس اإلدارة 

 لإلستشارات المالية
 0 تنفيذي

 الدكتور / أحمد محمد حسنين هيكل
)ممثال لشركة القلعة  عضو مجلس ادارة

 لإلستشارات المالية(
 %0.14 غير تنفيذي

 السيد / هشام حسين الخازندار
)ممثال لشركة القلعة عضو مجلس ادارة

 لإلستشارات المالية(
 0 غير تنفيذي

 حمود الفصمحمد معالء السيد / 
)ممثال لشركة القلعة عضو مجلس ادارة

 لإلستشارات المالية(
 0 غير تنفيذي

 السيد سامي سالم محمدالسيد / 
)ممثال لشركة القلعة عضو مجلس ادارة

 لإلستشارات المالية(
 0 تنفيذي

 السيد/ مصطفى عبد هللا
عضو مجلس إدارة) ممثال لشركة 

 فاينانشيال هولدينج انترناشيونال
 0 غير تنفيذي

 رج هللاامير امين نجيب فالسيد / 
)ممثال لشركة إدارة منتدبعضو مجلس 

 القلعة لإلستشارات المالية(
 0 تنفيذي

 0 غير تنفيذي إدارة من ذوي الخبرةعضو مجلس  منى مكرم عبيد /الدكتورة 

 0 تنفيذيغير  إدارة من ذويعضو مجلس  سامح مجدي نجيب ميخائلالسيد/ 

 



 

 

 -للشركة والشركات التابعة: ثانياً: المديرين التنفيذيين

 نسبة المساهمة الوظيفة اإلسم

 0 نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد سالم السيد سامي

 0 عام اإلنتاج والتشغيل مدير هشام حلمي محمود جالل

 0 للمجموعة مدير عام الشئون المالية وسيم فكري جيد

 0 الدعم الفني عاممدير  حماد إبراهيمأحمد محمد 

 0 للمجموعة ادارة الموارد البشرية عام مدير صالح حنان
 

 تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.

 وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا االخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديالت عليها.

 البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة. جميع
 

 الممثل القانوني للشركة     

 فايز حبيب عزيز جريس: اإلسم     

 ....................:........ التوقيع     

 

 

 ختم الشركة


