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الربع الثانى الربع االول 

الربع الرابعالربع الثالث

رقم التلٌفون

رقم الفاكس

:رقم الموباٌل

مً محمود حسن جاب هللا 

شركة انفست تاٌم للمقاوالت 

:(فاكثر% 5المساهمٌن الذٌن ٌملكون  )هٌكل المساهمٌن 

نسبتهم عدد االسهم

االجـــــــــــــــــــــــــــمالى

17733311773331االهرام للطباعة والتغلٌف 
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نموذج تقرٌر افصاح

 من قواعد القٌد30عن مجلس االدارة وهٌكل المساهمٌن تنفٌذا للمادة 

مجمع -المنطقة الصناعٌة الثانٌة - برج العرب 

23عنبر - الصناعات 

البٌان

الموقف وفقا للبٌان الحالى

نسبتهم

:بٌانات االتصال الشركة 

اسم مسئول عالقات المستثمرٌن

(قائم بأعمال مدٌر عالقات المستثمرٌن )

عنوان البرٌد االلكترونى

عنوان المركز الرئٌسى للشركة 

نهاٌة الفترة المعد عنها هذا التقرٌر

االسم

31/12/2019

شٌماء سعٌد

shimaa.alashraf@gmail.com

03/4595515

03/4596365

01284898111

الموقف وفقا للبٌان السابق

عدد االسهم

mail@elbadr.org  الموقع االلكترونى 

304833239.84%3048332

765001

mailto:shimaa.alashraf@gmail.com
mailto:mail@elbadr.org


عدد المساهمٌننسبتها عدد المساهمٌننسبتها
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0.00018%___0.00018%___

100%400100%404
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66.82%39866.82%402

عدد االسهم 
البٌان

الموقف وفقا للبٌان الحالى

عدد االسهم 

الموقف وفقا للبٌان السابق

14

76500007650000(1)   إجمالً اسهم الشركة المقٌدة لدي شركة مصر للمقاصة    

14(2)      اجمالً االسهم غٌر المودعه باالٌداع المركزي          

ال ٌوجد

ال ٌوجد
        اجمالً مساهمة اتحاد العاملٌن المساهمٌن        بالشركة 

(13)

ال ٌوجد

ال ٌوجد

الٌوجد

2538332

5111668

(16)      اجمالً االسهم المجمدة السباب اخري متنوعة      

(16 الً 4تجمع من )             اجمالً االسهم بغرض االحتفاظ    

(17-3)اجمالً االسهم حرة التداول 

(14)    اجمالً عدد االسهم المقابلة لشهادات االٌداع     االجنبٌة 

(15)اجمالً االسهم المرهونة 

(12)          (ع. ا. ق)        اجمالً مساهمة للشركة القابضة 

(9)اسهم الخزٌنة 

(10)اسهم االثابة و التحفٌز بالشركة 

(11)االسهم المجمدة وفقا التفاقٌات المساهمٌن 

االسهم المملوكة للمؤسسٌن خالل فترة الحظر و كذلك المستكمل بها 

(7)الحد االدنً من نسبة االحتفاظ

(8)االسهم مقابل حصص عٌنٌة خالل فترة الحظر 
ال ٌوجد

ال ٌوجد

(2-1)          اجمالً االسهم المودعه باالٌداع المركزي            

ال ٌوجد

ال ٌوجد

2538332

ال ٌوجد

7649986

فً غٌر حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خالل97%  

6المساهمٌن الرئٌسٌن
2538332

7649986

ال ٌوجد

ال ٌوجد

(4)اسهم ضمان العضوٌة المملوكة ألعضاء مجلس   االدارة 

من االسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خالل100%  

(5)المساهمٌن الرئٌسٌن 

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

الٌوجد

2538332

5111668

ال ٌوجد

ال ٌوجد



أعضاء مجلس اإلدارة من المساهمٌن  (أ )جدول 

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

   .اقر انا الموقع ادناة رئٌس مجلس االدارة للشركة بصحة هذه البٌانات وانها على مسئولٌة الشركة

         عضو مجلس إدارة

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب محمد رجب محمد حسنٌن

اسالم محمد حسن بٌومً

رئٌس مجلس االدارة والعضو 

المنتدب

         عضو مجلس إدارة

هٌثم كمال مختار

         عضو مجلس إدارةاسامه محمد محمد متولً         عضو مجلس إدارةاسامه محمد محمد متولً

عضو مجلس إدارةهٌثم كمال مختار

محمد رجب محمد حسنٌن

اسالم محمد حسن بٌومً

اسامه محمد محمد متولً

عن نفسه

عن نفسه

5000

8250

تنفٌذي 

تنفٌذي

الصفةعدد األسهم المملوكةجهة التمثٌلاالسم

تنفٌذي5000عن نفسهمحمد رجب محمد حسنٌن

هٌثم كمال مختار

:اخر تشكٌل لمجلس ادارة الشركة 

اسم عضو مجلس االدارة

البٌان الحالى

:التغٌرات فى مجلس ادارة الشركة 

عضو مجلس إدارة

الوظٌفةاسم عضو مجلس االدارة

البٌان السابق

الوظٌفة

غٌر مستقل- مستقل (غٌر تنفٌذي- تنفٌذي )الصفة الوظٌفةاالسم

تارٌخ انتهاء المدة القانونٌة لمجلس اإلدارة

المقر بما فيه

التوقٌعالوظٌفةاالسم

رئٌس مجلس االدارةمحمد رجب محمد حسنٌن 

مستقلغٌر تنفٌذياسالم محمد محمد بٌومً
عضو مجلس ادارة من ذوي 

الخبرة

08/09/2021


