
 

 

 

 

 

 

 

 نموذج تقرير إفصاح

 من قواعد القيد 03عن مجلس اإلدارة وهيكل المساهمين للمادة 

 

  

 

 

 فاكثر (: % 5هيكل المساهمين ) المساهمين الذين يملكون 

 

 االسم
 الموقف وفقا للبيان السابق الموقف وفقا للبيان الحالي

 نسبتها عدد األسهم نسبتها عدد األسهم

 %55.05 51003055 %55.05 51003055 المصريةهيئة األوقاف 

 %3.00 03030503 %3.00 03030503 بنك اإلثمار ش.م.ب

 %3.50 00370500 %3.50 00370500 دار المال االسالمى

 دار المال االسالمى للخدمات

 اإلدارية المحدودة
00377007 3.30% 00377007 3.30% 

 %30.70 550530355 %30.70 550530355 االجمالى

 
 

 

 

 

 

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

 
 السابقاملوقف وفقا للبيان   احلايلاملوقف وفقا للبيان  االسم 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 املسامهني

عدد  نسبتها   األسهمعدد 

 املسامهني

 -- %111 123329921 -- %111 123329921 ( 1الشركة املقيدة لدى شركة مصر املقاصة ) أسهم إمجايل

 -- %1ر19 1911921 -- %1ر19 1981129 (2) املركزيغري املودعة ابإليداع  األسهم إمجايل

 8111 %31ر18 121999191 8182 %31ر18 121999819 (2-1) املركزياملودعة ابإليداع   األسهم إمجايل

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



الواجب االحتفاظ هبا وفقا هلذه القواعد  األسهممن  111%

 ( 2من خالل املسامهني الرئيسني ) 
 1 %93ر18 21821911 1 %93ر18 21821911

غري حاالت االحتفاظ الواردة هبذه القواعد من  يف % 38

 (  8خالل املسامهني الرئيسني ) 
-- -- -- -- -- -- 

اململوكة للمؤسسني خالل فرتة احلظر وكذلك  األسهم

 -- -- -- -- -- -- (   8االحتفاظ )  من نسبة األدىناملستكمل هبا احلد 

 -- -- -- -- -- -- (  1مقابل حصص عينيه خالل فرتة احلظر )  األسهم

 -- -- -- -- -- -- (  3أسهم اخلزينة ) 

 -- -- -- -- -- -- ( 11ابلشركة )  والتحفيز اإلاثبةأسهم 

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

 -- -- -- -- -- -- ( 12مسامهة للشركة القابضة ) ق.أ.ع( )  إمجايل

 -- -- -- -- -- -- (  19مسامهة إحتاد العاملني املسامهني ابلشركة )  إمجايل

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

 2 %1ر18 82812 2 %1ر18 82812 ( 12املرهونة )  األسهم إمجايل

 22 %1ر183 31288 22 %1ر183 31288 (  18متنوعة )  أخرى ألسباباجملمدة  األسهم إمجايل

 إىل 9جتمع من السهم بغرض االحتفاظ ) إمجايل(  18) 

18 ) 

 22 %93ر13 21329212 22 %93ر13 21329212

 8312 %23ر88 88211891 8198 %23ر88 88221922 (  18 – 9حرة التداول )  األسهم إمجايل(  11) 

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

 
 السابقاملوقف وفقا للبيان   احلايلاملوقف وفقا للبيان  االسم 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 املسامهني

عدد  نسبتها   األسهمعدد 

 املسامهني

 -- %111 298318121 -- %111 298318121 ( 1الشركة املقيدة لدى شركة مصر املقاصة ) أسهم إمجايل

 -- %1ر29 9819119 -- %1ر22 9811188 (2) املركزيغري املودعة ابإليداع  األسهم إمجايل

 9121 %31ر98 299239399 9193 %31ر91 299238281 (2-1) املركزياملودعة ابإليداع   األسهم إمجايل



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

الواجب االحتفاظ هبا وفقا هلذه القواعد  األسهممن  111%

 ( 2من خالل املسامهني الرئيسني ) 
 9 %92ر92 19312219 9 %92ر92 19312219 

غري حاالت االحتفاظ الواردة هبذه القواعد من خالل  يف % 38

 (  8املسامهني الرئيسني ) 
-- -- -- -- -- -- 

اململوكة للمؤسسني خالل فرتة احلظر وكذلك املستكمل  األسهم

 (   8من  نسبة االحتفاظ )  األدىنهبا احلد 
-- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- -- (  1مقابل حصص عينيه خالل فرتة احلظر )  األسهم

 -- -- -- -- -- -- (  3أسهم اخلزينة ) 

 -- -- -- -- -- -- ( 11ابلشركة )  والتحفيز اإلاثبةأسهم 

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

 -- -- -- -- -- -- ( 12مسامهة للشركة القابضة ) ق.أ.ع( )  إمجايل

 -- -- -- -- -- -- (  19مسامهة إحتاد العاملني املسامهني ابلشركة )  إمجايل

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

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

 12 %1ر128 89288 19 %1ر128 81888 (  18متنوعة )  أخرى ألسباباجملمدة  األسهم إمجايل

 18 إىل 9السهم بغرض االحتفاظ ) جتمع من  إمجايل(  18) 

 ) 

 11 %92ر91 19193181 18 %92ر91 19198281

 9112 %82ر33 193299189 9122 %89 193293331 (  18 – 9حرة التداول )  األسهم إمجايل(  11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسهم الخزينة لدى الشركة : 

 

 اتريخ الشراء املوقف وفقا للبيان احلاىل اتريخ الشراء
 

 املوقف وفقا للبيان احلاىل
 نسبتها عدد االسهم نسبتها عدد االسهم

      
      االمجاىل

 

 

 التغيرات فى مجلس إدارة الشركة 

 

 البيان السابق احلايلالبيان 

 الوظيفة اسم عضو جملس اإلدارة الوظيفة اسم عضو جملس اإلدارة

رئيس جملس  مسو األمري / عمرو حممد الفيصل أل سعود  

 اإلدارة 

 رئيس جملس اإلدارة  مسو األمري / عمرو حممد الفيصل أل سعود  

 األستاذ / عبد احلميد حممد أبو موسى 

عضو جملس 

 اإلدارة 

 حمافظ البنك

 األستاذ / عبد احلميد حممد أبو موسى 

 عضو جملس اإلدارة 

 حمافظ البنك

عضو جملس  األستاذ / ماجد غالب حممد غالب 

 اإلدارة 

 عضو جملس اإلدارة  األستاذ / ماجد غالب حممد غالب 

عضو جملس  حممد حمجوباألستاذ / حممد حمسن 

 اإلدارة 

 عضو جملس اإلدارة  األستاذ / حممد حمسن حممد حمجوب

عضو جملس  الشركة املصرية لالستثمارات 

 اإلدارة 

 عضو جملس اإلدارة  الشركة املصرية لالستثمارات 

الشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي / 

 الشارقة 

عضو جملس 

 اإلدارة 

 عضو جملس اإلدارة  الشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي / الشارقة 

دار املال االسالمى للخدمات اإلدارية 

 احملدودة 

عضو جملس 

 اإلدارة 

 عضو جملس اإلدارة  دار املال االسالمى للخدمات اإلدارية احملدودة 



عضو جملس  دار املال االسالمى القابضة 

 اإلدارة 

 عضو جملس اإلدارة  دار املال االسالمى القابضة 

MFAI JERSEY LIMITED  عضو جملس

 اإلدارة 

MFAI JERSEY LIMITED  عضو جملس اإلدارة 

عضو جملس  هيئة األوقاف املصرية 

 اإلدارة 

 عضو جملس اإلدارة  هيئة األوقاف املصرية 

عضو جملس  شركة فيصل لالستثمارات املالية 

 اإلدارة 

 عضو جملس اإلدارة  شركة فيصل لالستثمارات املالية 

 

 

 

 

 

 

 

 أخر تشكيل ألعضاء مجلس اإلدارة : 

 جدول ) أ ( أعضاء مجلس اإلدارة من المساهمين : 

 

 الصفة  عدد األسهم اململوكة ** جهة التمثيل* االسم 

 عضو غري تنفيذى  9316845 ---- مسو األمري / عمرو حممد الفيصل أل سعود 

 عضو تنفيذي  4480353 ---- األستاذ / عبد احلميد حممد أبو موسى 

 عضو غري تنفيذى  40000 ---- األستاذ / ماجد غالب حممد غالب 

 عضو غري تنفيذى  3130 ---- األستاذ / حممد حمسن حممد حمجوب

 عضو  تنفيذى  81333351 الشركة املصرية لالستثمارات  أ / رأفت مقبل حسني 

 عضو غري تنفيذى  44011441 دار املال االسالمى للخدمات اإلدارية احملدودة  أ / خالد عمر عبد الرمحن عزام 

أ / عبد العزيز عبد الرمحن عبد العزيز 

 عيسى ال

 عضو غري تنفيذى  44318843 دار املال االسالمى القابضة 

 عضو غري تنفيذى  33581895 مصرف فيصل االسالمى جريسى  الشيخ / إبراهيم بن خليفة أل خليفة 

 عضو غري تنفيذى  80 الشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي / الشارقة  أ / يوسف بن عباس بن حسن أشعري



 عضو غري تنفيذى  96430488 هيئة األوقاف املصرية  السيد املهندس / سيد سعد حمروس  ***

 عضو غري تنفيذى  8868130 شركة فيصل لالستثمارات املالية  مل حتدد ممثلها بعد 

 

وتم رفع اسم ممثل ( من النظام االساسى للبنك  38وفقا للمادة ) ***  هيئة االوقاف المصرية عضو مجلس ادارة 

 35بتاريخ م  3081لسنة  189وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -الهيئة الدكتور / احمد عبد الحافظ عبد الوهاب 

م   يتولى  السيد المهندس / سيد سعد محروس  عبد 3081لسنة  56ووفقا لقرار وزير االوقاف رقم  – م3081ابريل 

السالم ) كبير اخصائيين هندسيين (  القيام  بتسيير اعمال وظيفة رئيس مجلس ادارة هيئة االوقاف المصرية  لحين 
 .شغل الوظيفة طبقا الحكام القانون 

)**( المملوكة للشخص الطبيعي أو اإلعتبارى الذي  ن نفسه أو عن شخص إعتبارى .) * ( ع
 يمثله  

 
 

 


