
 

 

 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 هيئة األوقاف المصرية

 %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 (

 

 االسم

 السابقاملوقف وفقا للبيان   احلايلاملوقف وفقا للبيان 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 املسامهني

عدد  نسبتها   األسهمعدد 

 املسامهني

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

 -- %1ر19 1931129 -- %1ر19 1931911 (2) املركزيغري املودعة ابإليداع  األسهم إمجايل

 3132 %31ر18 121999819 3219 %31ر13 121922191 (2-1) املركزياملودعة ابإليداع   األسهم إمجايل

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

الواجب االحتفاظ هبا وفقا هلذه القواعد من  األسهممن  111%

 ( 2خالل املسامهني الرئيسني ) 
 1 %93ر18 21321911 1 %93ر18 21321911

غري حاالت االحتفاظ الواردة هبذه القواعد من خالل  يف % 33

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

اململوكة للمؤسسني خالل فرتة احلظر وكذلك املستكمل  األسهم

 -- -- -- -- -- -- (   3االحتفاظ )  من نسبة 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

 2 %1ر18 32312 2 %1ر18 32312 ( 12املرهونة )  األسهم إمجايل

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

 22 %93ر13 21329212 22 %93ر13 21329212 ( 18 إىل 9السهم بغرض االحتفاظ )جتمع من  إمجايل(  13) 

 3193 %23ر83 33221922 3131 %23ر83 33223121 (  13 – 9حرة التداول )  األسهم إمجايل(  11) 

 

 



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

 
 السابقاملوقف وفقا للبيان  احلايلاملوقف وفقا للبيان  االسم

 عدد املسامهني نسبتها األسهمعدد  عدد املسامهني نسبتها األسهمعدد 

 -- %111 298313121 -- %111 298313121 (1الشركة املقيدة لدى شركة مصر املقاصة ) أسهم إمجايل

 -- %1ر22 9811183 -- %1ر22 9812229 (2) املركزيغري املودعة ابإليداع  األسهم إمجايل

 9193 %31ر91 299238281 9199 %31ر91 299919819 (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  يف % 33

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

اململوكة للمؤسسني خالل فرتة احلظر وكذلك  األسهم

 ( 3من  نسبة االحتفاظ )  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

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

 19 %1ر128 81383 19 %1ر129 23183 ( 18متنوعة )  أخرى ألسباباجملمدة  األسهم إمجايل

 18 إىل 9السهم بغرض االحتفاظ ) جتمع من  إمجايل(  13) 

) 

 13 %92ر91 19198231 18 %92ر93 19192831

 9122 %89 193293331 9123 %89 193281399 ( 13 – 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 اإلدارةاسم عضو جملس 

رئيس جملس  مسو األمري / عمرو حممد الفيصل أل سعود   رئيس جملس اإلدارة  مسو األمري / عمرو حممد الفيصل أل سعود  

 اإلدارة 

 األستاذ / عبد احلميد حممد أبو موسى 
 عضو جملس اإلدارة 

 حمافظ البنك
 األستاذ / عبد احلميد حممد أبو موسى 

 عضو جملس اإلدارة 

 حمافظ البنك

 عضو جملس اإلدارة  األستاذ / ماجد غالب حممد غالب  عضو جملس اإلدارة  األستاذ / ماجد غالب حممد غالب 

 عضو جملس اإلدارة  األستاذ / حممد حمسن حممد حمجوب عضو جملس اإلدارة  األستاذ / حممد حمسن حممد حمجوب

 عضو جملس اإلدارة  الشركة املصرية لالستثمارات  عضو جملس اإلدارة  الشركة املصرية لالستثمارات 

 عضو جملس اإلدارة  الشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي / الشارقة  عضو جملس اإلدارة  الشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي / الشارقة 

 عضو جملس اإلدارة  دار املال االسالمى للخدمات اإلدارية احملدودة  عضو جملس اإلدارة  دار املال االسالمى للخدمات اإلدارية احملدودة 

 عضو جملس اإلدارة  دار املال االسالمى القابضة  عضو جملس اإلدارة  دار املال االسالمى القابضة 

MFAI JERSEY LIMITED  عضو جملس اإلدارة MFAI JERSEY LIMITED  عضو جملس اإلدارة 

 عضو جملس اإلدارة  هيئة األوقاف املصرية  عضو جملس اإلدارة  هيئة األوقاف املصرية 

 عضو جملس اإلدارة  شركة فيصل لالستثمارات املالية  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  2918193 ---- مسو األمري / عمرو حممد الفيصل أل سعود 

 عضو تنفيذي  9911932 ---- األستاذ / عبد احلميد حممد أبو موسى 

 عضو غري تنفيذى  91111 ---- األستاذ / ماجد غالب حممد غالب 

 عضو غري تنفيذى  9121 ---- األستاذ / حممد حمسن حممد حمجوب

 عضو  تنفيذى  11229231 الشركة املصرية لالستثمارات  أ / رأفت مقبل حسني 

 عضو غري تنفيذى  99111991 دار املال االسالمى للخدمات اإلدارية احملدودة  أ / خالد عمر عبد الرمحن عزام 

 عضو غري تنفيذى  99913192 دار املال االسالمى القابضة  يسى عالأ / عبد العزيز عبد الرمحن عبد العزيز 

 عضو غري تنفيذى  22311323 مصرف فيصل االسالمى جريسى  الشيخ / إبراهيم بن خليفة أل خليفة 

 عضو غري تنفيذى  11 الشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي / الشارقة  أ / يوسف بن عباس بن حسن أشعري

 عضو غري تنفيذى  28921911 هيئة األوقاف املصرية  السيد املهندس / سيد سعد حمروس  ***

 عضو غري تنفيذى  1181191 شركة فيصل لالستثمارات املالية  مل حتدد ممثلها بعد 

 

( من النظام االسرراسررب لدونم وفم ةلم اسررم مميئ الليئة ال  فوة   ادم  وو   93***  هيئة االوقاف المصررةية و ررو مادا ا اةق وللا لدما ق   

 38ووللا للةاة وزية االوقاف ةقم  –م 2111اوةيئ  23م  وفاةيخ 2111لسنة  112وللا للةاة ةئيا مادا الوزةاء ةقم  -الدالظ وو  الوهاب 

م   يفولب  السرري  الملن ا   سرري  سررو  مدةوا  وو  السرررم    وية اهصررائيين هن سرريين (  الليام  وفسرريية اومائ وظي ة ةئيا 2111لسررنة 

 مادا ا اةق هيئة االوقاف المصةية  لدين شغئ الوظي ة طولا الد ام اللانون .

  **( الممدو ة لدشهص الطويوي أو اإلوفواةى الذي يميده ى .  * ( ون ن سه أو ون شهص إوفواة

 


