
 

 

 

 

 ًَىرج تقشيش إفصبح

 يٍ قىاعذ انقيذ 03عٍ يجهس اإلداسة وهيكم انًسبهًيٍ نهًبدة 

 

 

 % فبكثش (: 5هيكم انًسبهًيٍ ) انًسبهًيٍ انزيٍ يًهكىٌ 

 

 االسى
 انًىقف وفقب نهبيبٌ انسببق انًىقف وفقب نهبيبٌ انحبني

 َسبتهب عذد األسهى َسبتهب عذد األسهى

 %55.05 51003055 %55.05 51003055 هيئت األوقبف انًصشيت

 %3.00 03030503 %3.00 03030503 بُك اإلثًبس ش.و.ة

 %3.50 00370500 %3.50 00370500 داس انًبل االساليً

 داس انًبل االساليً نهخذيبث

 اإلداسيت انًحذودة
00377007 3.30% 00377007 3.30% 

 %1.05 00357053 %1.05 00357053 يصشف فيصم االساليً جيشسً

 %33.37 573305103 %33.37 573305103 االجًبنً

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجًبنً يىضحبً به األسهى حشة انتذاول ) ببنجُيه انًصشي (هيكم انًسبهًيٍ 

 
 السابقادلوقف وفقا للبيان   احلايلادلوقف وفقا للبيان  االسم 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 ادلسامهني

عدد  نسبتها   األسهمعدد 

 ادلسامهني

 -- %111 129923458 -- %111 129923458 ( 1الشركة ادلقيدة لدى شركة مصر ادلقاصة ) أسهم إمجايل

 -- %1ر13 1466197 -- %1ر11 1432946 (2) ادلركزيغري ادلودعة باإليداع  األسهم إمجايل

 7191 %98ر87 128457361 7191 %98ر89 128491512 (2-1) ادلركزيادلودعة باإليداع   األسهم إمجايل

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

الواجب االحتفاظ هبا وفقا ذلذه القواعد  األسهم% من 111

 ( 5من خالل ادلسامهني الرئيسني ) 
 1 %39ر16 51758311 1 %39ر16 51758311



غري حاالت االحتفاظ الواردة هبذه القواعد من  يف%  97

 (  6خالل ادلسامهني الرئيسني ) 
-- -- -- -- -- -- 

ادلملوكة للمؤسسني خالل فرتة احلظر وكذلك  األسهم

 (   7االحتفاظ )  من نسبة األدىنادلستكمل هبا احلد 
-- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- -- (  8مقابل حصص عينيو خالل فرتة احلظر )  األسهم

 -- -- -- -- -- -- (  9أسهم اخلزينة ) 

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

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

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

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

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

 2 %1ر16 75715 2 %1ر16 75715 ( 15ادلرىونة )  األسهم إمجايل

 25 %1ر174 95714 27 %1ر188 114411 (  16متنوعة )  أخرى ألسباباجملمدة  األسهم إمجايل

 28 %39ر19 51929721 31 %39ر21 51948417 ( 16 إىل 4جتمع من السهم بغرض االحتفاظ ) إمجايل(  17) 

 7163 %59ر67 77527641 7161 %59ر68 77542195 (  17 – 3حرة التداول )  األسهم إمجايل(  18) 

 

 

 

 هيكم انًسبهًيٍ االجًبنً يىضحبً به األسهى حشة انتذاول ) ببنذوالس االيشيكً  (

 
 السابقادلوقف وفقا للبيان   احلايلادلوقف وفقا للبيان  االسم 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 ادلسامهني

عدد  نسبتها   األسهمعدد 

 ادلسامهني

 -- %111 236917128 -- %111 236917128 ( 1الشركة ادلقيدة لدى شركة مصر ادلقاصة ) أسهم إمجايل

 -- %1ر52 3611752 -- %1ر51 3528674 (2) ادلركزيغري ادلودعة باإليداع  األسهم إمجايل

 4855 %98ر48 233315376 4873 %98ر51 233378454 (2-1) ادلركزيادلودعة باإليداع   األسهم إمجايل

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

الواجب االحتفاظ هبا وفقا ذلذه القواعد من  األسهم% من 111

 ( 5خالل ادلسامهني الرئيسني ) 
 3 %35ر45 83985514  3 %35ر45 83985514 



غري حاالت االحتفاظ الواردة هبذه القواعد من خالل  يف%  97

 (  6ادلسامهني الرئيسني ) 
-- -- -- -- -- -- 

ادلملوكة للمؤسسني خالل فرتة احلظر وكذلك ادلستكمل  األسهم

 (   7من  نسبة االحتفاظ )  األدىنهبا احلد 
-- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- -- (  8مقابل حصص عينيو خالل فرتة احلظر )  األسهم

 -- -- -- -- -- -- (  9أسهم اخلزينة ) 

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

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

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

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

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

 -- -- -- -- -- -- ( 15ادلرىونة )  األسهم إمجايل

 14 %1ر125 61257 16 %1ر152 124129 (  16متنوعة )  أخرى ألسباباجملمدة  األسهم إمجايل

 17 %35ر47 84145761 19 %35ر11 84119533 (  16 إىل 4السهم بغرض االحتفاظ ) جتمع من  إمجايل(  17) 

 4838 %63 149529615 4854 %63 149268921 (  17 – 3حرة التداول )  األسهم إمجايل(  18) 

 

 

 

 

 

 

 أسهم انخزينة نذى انشركة : 

 

 تاريخ الشراء الموقف وفقا للبيان الحالى تاريخ الشراء
 

 الموقف وفقا للبيان الحالى
 نسبتها عدد االسهم نسبتها عدد االسهم

      
      االجمالى

 

 

 انتغيرات فى مجهس إدارة انشركة 

 

 البيان السابق الحاليالبيان 

 الوظيفة اسم عضو مجلس اإلدارة الوظيفة اإلدارة اسم عضو مجلس



 رئيس مجلس اإلدارة  سمو األمير / عمرو 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 / ماجد غالب محمد غالب  عضو مجلس اإلدارة  األستاذ / ماجد غالب محمد غالب 

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

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

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

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخر تشكيم ألعضاء مجهس اإلدارة : 

 جذول ) أ ( أعضاء مجهس اإلدارة من انمساهمين : 

 

 الصفة  عدد األسهم المملوكة ** جهة التمثيل* االسم 

 عضو غير تنفيذى  :659784 ---- سمو األمير / عمرو محمد الفيصل أل سعود 

 عضو تنفيذي  44805:3 ---- األستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسى 

 عضو غير تنفيذى  50000 ---- األستاذ / ماجد غالب محمد غالب 

 عضو غير تنفيذى  5930 ---- األستاذ / محمد محسن محمد محجوب

 عضو  تنفيذى  893353:9 الشركة المصرية لالستثمارات  أ / رأفت مقبل حسين 

 عضو غير تنفيذى  44099449 دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة  أ / خالد عمر عبد الرحمن عزام 

 عضو غير تنفيذى  44598843 دار المال االسالمى القابضة  عيسى الأ / عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز 



 عضو غير تنفيذى  :33:8986 مصرف فيصل االسالمى جيرسى  الشيخ / إبراهيم بن خليفة أل خليفة 

 عضو غير تنفيذى  80 الشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجي / الشارقة  أ / يوسف بن عباس بن حسن أشعري

 عضو غير تنفيذى  67430488 هيئة األوقاف المصرية  السيد المهندس / سيد سعد محروس  

 عضو غير تنفيذى  8878950 شركة فيصل لالستثمارات المالية  لم تحدد ممثلها بعد 

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


