
 

 % فبكثز (= 8انًسبهًيٍ ) انًسبهًيٍ انذيٍ يًهكىٌ  هيكم

 

 االسى
 انًىقف وفقب نهبيبٌ انسببق انًىقف وفقب نهبيبٌ انحبني

 َسبتهب عذد األسهى َسبتهب عذد األسهى

 %48.68 47>>:879 %48.68 47>>:879 هيئت األوقبف انًصزيت

 %66.> 43;66543 %66.> 43;66543 بُك اإلثًبر ش.و.ة

 %46.> 3;:65844 %46.> 3;:65844 ًبل االساليىدار ان

 دار انًبل االساليى نهخذيبث

 اإلداريت انًحذودة
65457933 <.35% 65457933 <.35% 

 %6;.75 48585:437 %6;.75 48585:437 االجًبنى

 
 

 

 

 

 

 

 

 هيكم انمساهمين االجمانً مىضحاً به األسهم حرة انتذاول ) بانجنيه انمصري (

 
  احلايلادلوقف وفقا للبيان   احلايلقف وفقا للبيان ادلو  االسم 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 ادلسامهني

عدد  نسبتها   األسهمعدد 

 ادلسامهني

 -- %111 162131621 -- %111 162131621 ( 1الشركة ادلقيدة لدى شركة مصر ادلقاصة ) أسهم إمجايل

 -- %1ر11 1712471 -- %1ر177 1772441 (6) ادلركزيغري ادلودعة باإليداع  األسهم إمجايل

 4122 %12ر2 167271731 4116 %12ر27 167226711 (6-1) ادلركزيادلودعة باإليداع   األسهم إمجايل

 -- -- -- -- -- -- (7) اإلدارةرللس  ألعضاءضمان العضوية ادلملوكة  أسهم

الواجب االحتفاظ هبا وفقا ذلذه القواعد من  األسهم% من 111

 ( 7 ل ادلسامهني الرييسني ) خال
 1 %31ر12 71641117 1 %31ر12 71641117

غري حاالت االحتفاظ الواردة هبذه القواعد من خال ل  يف%  14

 (  2ادلسامهني الرييسني ) 
-- -- -- -- -- -- 



ادلملوكة للمؤسسني خال ل فرتة احلظر وكذلك ادلستكمل  األسهم

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

 -- -- -- -- -- -- (  2مقابل حصص عينيو خال ل فرتة احلظر )  األسهم

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

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

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

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

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

 -- -- -- -- -- -- (17) األجنبية اإليداعادلقابل لشهادات  األسهمعدد  إمجايل

 3 ر%12 617221 3 %1ر17 127221 ( 17ادلرىونة )  األسهم إمجايل

 17 %1ر12 117477 17 %1ر12 117477 (  12متنوعة )  أخرى ألسباباجملمدة  األسهم إمجايل

 11 %31ر31 71711311 11 %31ر31 71741311 (  12 إىل 7السهم بغرض االحتفاظ ) جتمع من  إمجايل(  14) 

 4174 %71ر71 47171616 4113 %71ر77 47116126 (  14 – 3حرة التداو ل )  األسهم إمجايل(  12) 

 

 ( سهم حرة انتذاول ) بانذوالر االمريكً هيكم انمساهمين االجمانً مىضحاً به األ

 
  احلايلادلوقف وفقا للبيان   احلايلادلوقف وفقا للبيان  االسم 

 --- نسبتها   األسهمعدد  --- نسبتها  عدد األسهم 

 -- %111 631112161 -- %111 631112161 ( 1اصة )الشركة ادلقيدة لدى شركة مصر ادلق أسهم إمجايل

 -- %1ر72 3714377 -- %1ر77 3727417 (6) ادلركزيغري ادلودعة باإليداع  األسهم إمجايل

 7416 %12ر77 662711747 7432 %12ر77 662761167 (6-1) ادلركزيادلودعة باإليداع   األسهم إمجايل

 -- -- -- -- -- -- (7) اإلدارةس رلل ألعضاءضمان العضوية ادلملوكة  أسهم

الواجب االحتفاظ هبا وفقا ذلذه القواعد من  األسهم% من 111

 ( 7خال ل ادلسامهني الرييسني ) 
 3 %37ر77 21731367 3 %37ر77 21731367

غري حاالت االحتفاظ الواردة هبذه القواعد من خال ل  يف%  14

 (  2ادلسامهني الرييسني ) 
-- -- -- -- -- -- 



ادلملوكة للمؤسسني خال ل فرتة احلظر وكذلك ادلستكمل هبا  األسهم

 (   4من  نسبة االحتفاظ )  األدىناحلد 
-- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- -- (  2مقابل حصص عينيو خال ل فرتة احلظر )  األسهم

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

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

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

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

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

 -- -- -- -- -- -- (17) األجنبية اإليداعادلقابل لشهادات  األسهمعدد  إمجايل

 -- -- -- -- -- -- ( 17ادلرىونة )  األسهم إمجايل

 13 %1ر167 72477 13 %1ر167 72477 (  12متنوعة )  أخرى ألسباباجملمدة  األسهم إمجايل

 12 %37ر74 21712141 12 %37ر74 21712141 (  12 إىل 7السهم بغرض االحتفاظ ) جتمع من  إمجايل(  14) 

 7212 %26ر12 177211717 7466 %26ر12 177263177 (  14 – 3حرة التداو ل )  األسهم إمجايل(  12) 

 

 

 أسهم انخزينة نذي انشركة : 

 

 تاريخ الشراء الموقف وفقا للبيان الحالى تاريخ الشراء
 

 الموقف وفقا للبيان الحالى
 نسبتها همعدد االس نسبتها عدد االسهم

      
      االجمالى

 

 انتغيرات فً مجهس إدارة انشركة 

 

 البيان السابق الحاليالبيان 

 الوظيفة اسم عضو مجلس اإلدارة الوظيفة اسم عضو مجلس اإلدارة

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

 األستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسى 
 عضو مجلس اإلدارة 

 محافظ البنك
 األستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسى 

 عضو مجلس اإلدارة 

 محافظ البنك



 عضو مجلس اإلدارة  األستاذ / عمر عبدى على  عضو مجلس اإلدارة  األستاذ / ماجد غالب محمد غالب 

 عضو مجلس اإلدارة  سمو األمير / عمرو محمد الفيصل أل سعود   عضو مجلس اإلدارة  محمد محجوباألستاذ / محمد محسن 

 عضو مجلس اإلدارة  األستاذ / محمد محسن محمد محجوب  عضو مجلس اإلدارة  الشركة المصرية لالستثمارات 

 عضو مجلس اإلدارة  أبو بكر محمد عزام األستاذ / مصطفى  عضو مجلس اإلدارة  الشركة الخليجية لالستثمارات المالية 

 عضو مجلس اإلدارة  الشركة المصرية لألعمال والتجارة  عضو مجلس اإلدارة  الشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجي / الشارقة 

 إلدارة عضو مجلس ا الشركة المصرية لالستثمارات  عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة 

 عضو مجلس اإلدارة  الشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجي / الشارقة  عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى القابضة 

MFAI JERSEY LIMITED  عضو مجلس اإلدارة  الشركة الخليجية لالستثمارات المالية  عضو مجلس اإلدارة 

 عضو مجلس اإلدارة  ر المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة دا عضو مجلس اإلدارة  هيئة األوقاف المصرية 

 عضو مجلس اإلدارة  MFAI JERSEY LIMITED عضو مجلس اإلدارة  شركة فيصل لالستثمارات المالية 

 عضو مجلس اإلدارة  هيئة األوقاف المصرية عضو مجلس اإلدارة  الشركة المصرية لألعمال والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 م ألعضاء مجهس اإلدارة : أخر تشكي

 جذول ) أ ( أعضاء مجهس اإلدارة من انمساهمين : 

 

 الصفة  عدد األسهم المملوكة ** جهة التمثيل* االسم 

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

 عضو تنفيذي  3435393 ---- األستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسى 

 عضو غير تنفيذى  4555 ---- ستاذ / ماجد غالب محمد غالب األ

 عضو غير تنفيذى  9665 ---- األستاذ / محمد محسن محمد محجوب

 عضو  تنفيذى  6671196 أ / رأفت مقبل حسين  الشركة المصرية لالستثمارات 

 عضو غير تنفيذى  4564135 أ / يوسف بن عباس بن حسن أشعري  الشركة الخليجية لالستثمارات المالية 

 عضو غير تنفيذى  75634649 أ / خالد عبد اهلل جناحي  الشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجي / الشارقة 



 عضو غير تنفيذى  23739655 أ / خالد عمر عبد الرحمن عزام  دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة 

 عضو غير تنفيذى  23377165 العزيز عبد الرحمن عبد العزيز عيسى أ / عبد  دار المال االسالمى القابضة 

 عضو غير تنفيذى  77347295 الشيخ / إبراهيم بن خليفة أل خليفة  مصرف فيصل االسالمى جيرسى 

 عضو غير تنفيذى  39614479 أ / راتب محمد محمد راتب  هيئة األوقاف المصرية 

 عضو غير تنفيذى  7736555 حدد ممثلها بعد لم ت شركة فيصل لالستثمارات المالية 

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

أو  الطبيعي)**( المملوكة للشخص  ) * ( عن نفسه أو عن شخص إعتبارى .
 يمثله   الذياإلعتبارى 

 

 

 
 


