
 

 

 

 

 

 

 

 
 نموذج تقرير إفصاح

 من قواعد القيد 03عن مجلس اإلدارة وهيكل المساهمين للمادة 

 

 

 (:فاكثر %  5المساهمين الذين يملكون ) هيكل المساهمين 

 

 االسم
 الموقف وفقا للبيان السابق الموقف وفقا للبيان الحالي

 نسبتها عدد األسهم نسبتها عدد األسهم

 %45.05 55996645 %45.05 55996645 هيئة األوقاف المصرية

 %6.00 00843243 %6.00 00843243 ب.م.شبنك اإلثمار 

 %6.40 08544923 %6.40 08544923 دار المال االسالمى

 دار المال االسالمى للخدمات

 اإلدارية المحدودة
08485933 6.38% 08485933 6.38% 

 %58.20 458589435 %58.20 458589435 االجمالى

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (بالجنيه المصرى ) حرة التداول  هيكل المساهمين االجمالى موضحاً به األسهم

 
 السابقاملوقف وفقا للبيان   احلايلاملوقف وفقا للبيان  االسم 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 املسامهني

عدد  نسبتها   األسهمعدد 

 املسامهني

 -- %111 162131621 -- %111 162131621 ( 1)الشركة املقيدة لدى شركة مصر املقاصة  أسهم إمجايل

 -- %1ر12 1929661 -- %1ر19 1991111 (6) املركزيغري املودعة باإليداع  األسهم إمجايل

 2122 %12ر22 169222121 2139 %12ر22 169212321 (6-1) املركزياملودعة باإليداع   األسهم إمجايل

 -- -- -- -- -- -- (9) اإلدارةجملس  ألعضاءضمان العضوية اململوكة  أسهم

الواجب االحتفاظ هبا وفقا هلذه القواعد  األسهممن % 111

 ( 2) من خالل املسامهني الرئيسني 
 1 %31ر12 91621119 1 %31ر12 91621119

غري حاالت االحتفاظ الواردة هبذه القواعد من  يف%  12

-- -- -- -- -- --  (  2) خالل املسامهني الرئيسني 

اململوكة للمؤسسني خالل فرتة احلظر وكذلك  األسهم

 (   2) االحتفاظ  من نسبة األدىناملستكمل هبا احلد 
 -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --  (  2) مقابل حصص عينيه خالل فرتة احلظر  األسهم

-- -- -- -- -- --  (  1) أسهم اخلزينة 

-- -- -- -- -- --  ( 11) بالشركة  والتحفيز اإلثابةأسهم 

-- -- -- -- -- --  ( 11) اجملمدة وفقا التفاقيات املسامهني  األسهم

-- -- -- -- -- --  ( 16( ) ع.أ.ق) مسامهة للشركة القابضة  إمجايل

-- -- -- -- -- --  (  13) مسامهة إحتاد العاملني املسامهني بالشركة  إمجايل

-- -- -- -- -- --  (19) األجنبية اإليداعاملقابل لشهادات  األسهمعدد  إمجايل

 3 %1ر16 122221 6 %1ر12 23211 ( 12) املرهونة  األسهم إمجايل

 11 %1ر112 161221 61 %1ر113 112611 (  12) متنوعة  أخرى ألسباباجملمدة  األسهم إمجايل

 63 %31ر62 91222193 63 %31ر66 91921263 ( 12 إىل 9جتمع من )السهم بغرض االحتفاظ  إمجايل(  12) 

 2123 %21ر22 22162112 2111 %21ر29 22662292 (  12 – 3) حرة التداول  األسهم إمجايل(  12) 

 

 

 

 



 (بالدوالر االمريكى  ) هيكل المساهمين االجمالى موضحاً به األسهم حرة التداول 

 
 السابقاملوقف وفقا للبيان   احلايلاملوقف وفقا للبيان  االسم 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 املسامهني

عدد  نسبتها   األسهمعدد 

 املسامهني

 -- %111 631112161 -- %111 631112161 ( 1)الشركة املقيدة لدى شركة مصر املقاصة  أسهم إمجايل

 -- %1ر22 3221192 -- %1ر23 3266392 (6) املركزيغري املودعة باإليداع  األسهم إمجايل

 9261 %12ر92 662962222 9212 %12ر92 662929222 (6-1) املركزياملودعة باإليداع   األسهم إمجايل

 -- -- -- -- -- -- (9) اإلدارةجملس  ألعضاءضمان العضوية اململوكة  أسهم

الواجب االحتفاظ هبا وفقا هلذه القواعد من  األسهممن % 111

 ( 2) خالل املسامهني الرئيسني 
 3 %32ر92 21231362 3 %32ر92 21231362

غري حاالت االحتفاظ الواردة هبذه القواعد من خالل  يف%  12

 (  2) املسامهني الرئيسني 
-- -- -- -- -- -- 

اململوكة للمؤسسني خالل فرتة احلظر وكذلك املستكمل  األسهم

 (   2) من  نسبة االحتفاظ  األدىنهبا احلد 
-- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- -- (  2) مقابل حصص عينيه خالل فرتة احلظر  األسهم

 -- -- -- -- -- -- (  1) أسهم اخلزينة 

 -- -- -- -- -- -- ( 11) بالشركة  والتحفيز اإلثابةأسهم 

 -- -- -- -- -- -- ( 11) اجملمدة وفقا التفاقيات املسامهني  األسهم

 -- -- -- -- -- -- ( 16( ) ع.أ.ق) مسامهة للشركة القابضة  إمجايل

 -- -- -- -- -- -- (  13) مسامهة إحتاد العاملني املسامهني بالشركة  إمجايل

 -- -- -- -- -- -- (19) األجنبية اإليداعاملقابل لشهادات  األسهمعدد  إمجايل

 -- -- -- -- -- -- ( 12) املرهونة  األسهم إمجايل

 12 %1ر132 21692 12 %1ر161 22292 (  12) متنوعة  أخرى ألسباباجملمدة  األسهم إمجايل

 12 %32ر92 21261221 12 %32ر92 21212121 (  12 إىل 9جتمع من ) السهم بغرض االحتفاظ  إمجايل(  12) 

 9216 %26ر12 199212612 9222 %26ر11 199222212 (  12 – 3) حرة التداول  األسهم إمجايل(  12) 

 

 

 

 



 

 

 : أسهم الخزينة لدى الشركة 

 

 تاريخ الشراء الموقف وفقا للبيان الحالى تاريخ الشراء
 

 الموقف وفقا للبيان الحالى
 نسبتها عدد االسهم نسبتها عدد االسهم

      
      االجمالى

 

 التغيرات فى مجلس إدارة الشركة 

 

 البيان السابق الحاليالبيان 

 الوظيفة اسم عضو مجلس اإلدارة الوظيفة عضو مجلس اإلدارةاسم 

 رئيس مجلس اإلدارة  عمرو محمد الفيصل أل سعود  / سمو األمير  رئيس مجلس اإلدارة  عمرو محمد الفيصل أل سعود  / سمو األمير 

 عبد الحميد محمد أبو موسى / األستاذ 
 عضو مجلس اإلدارة 

 محافظ البنك
 عبد الحميد محمد أبو موسى / األستاذ 

 عضو مجلس اإلدارة 

 محافظ البنك

 عضو مجلس اإلدارة  ماجد غالب محمد غالب / األستاذ  عضو مجلس اإلدارة  ماجد غالب محمد غالب / األستاذ 

 عضو مجلس اإلدارة  محمد محسن محمد محجوب/ األستاذ  عضو مجلس اإلدارة  محمد محسن محمد محجوب/ األستاذ 

 عضو مجلس اإلدارة  الشركة المصرية لالستثمارات  عضو مجلس اإلدارة  الشركة المصرية لالستثمارات 

 عضو مجلس اإلدارة  الشركة الخليجية لالستثمارات المالية  عضو مجلس اإلدارة  الشركة الخليجية لالستثمارات المالية 

 عضو مجلس اإلدارة  الشارقة / الشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجي  عضو مجلس اإلدارة  الشارقة / الشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجي 

 عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة  عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة 

 عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى القابضة  عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى القابضة 

MFAI JERSEY LIMITED  عضو مجلس اإلدارة MFAI JERSEY LIMITED  عضو مجلس اإلدارة 

 عضو مجلس اإلدارة  هيئة األوقاف المصرية  عضو مجلس اإلدارة  هيئة األوقاف المصرية 

 عضو مجلس اإلدارة  شركة فيصل لالستثمارات المالية  عضو مجلس اإلدارة  شركة فيصل لالستثمارات المالية 

 عضو مجلس اإلدارة  الشركة المصرية لألعمال والتجارة  عضو مجلس اإلدارة  الشركة المصرية لألعمال والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 



 : أخر تشكيل ألعضاء مجلس اإلدارة 

 : أعضاء مجلس اإلدارة من المساهمين ( أ ) جدول 

 

 الصفة  **عدد األسهم المملوكة  *جهة التمثيل االسم 

 عضو غير تنفيذى  3236235 ---- عمرو محمد الفيصل أل سعود / سمو األمير 

 عضو تنفيذي  2586163 ---- عبد الحميد محمد أبو موسى / األستاذ 

 عضو غير تنفيذى  85555 ---- ماجد غالب محمد غالب / األستاذ 

 عضو غير تنفيذى  0615 ---- محمد محسن محمد محجوب/ األستاذ 

 عضو  تنفيذى  1681106 الشركة المصرية لالستثمارات  رأفت مقبل حسين / أ 

 عضو غير تنفيذى  9569135 الشركة الخليجية لالستثمارات المالية  يوسف بن عباس بن حسن أشعري / أ 

 عضو غير تنفيذى  85639190 الشارقة / الشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجي   محمد عبد الرحمن محمد بوجيرى / أ 

 عضو غير تنفيذى  23830655 دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة  خالد عمر عبد الرحمن عزام / أ 

 عضو غير تنفيذى  23388115 دار المال االسالمى القابضة  عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز عيسى / أ 

 عضو غير تنفيذى  88398205 مصرف فيصل االسالمى جيرسى  إبراهيم بن خليفة أل خليفة / الشيخ 

 عضو غير تنفيذى  30619980 هيئة األوقاف المصرية  احمد عبد الحافظ عبد الوهاب عبد القادر / أ 

 عضو غير تنفيذى  8831555 شركة فيصل لالستثمارات المالية  لم تحدد ممثلها بعد 

 عضو غير تنفيذى  6555 الشركة المصرية لألعمال والتجارة  لم تحدد ممثلها بعد 

 يمثله   الذيأو اإلعتبارى  الطبيعيالمملوكة للشخص )**(  .عن نفسه أو عن شخص إعتبارى ) * ( 
 

 

 


