
 

 

 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

 %53.53 32562555 %53.53 27348576 هيئة األوقاف المصرية

 %4.55 58627558 %4.55 85284334 ب.م.بنك اإلثمار ش

 %4.55 55847556 %4.55 82548337 دار المال االسالمى

 دار المال االسالمى للخدمات

 اإلدارية المحدودة
54722228 4.26% 55244554 4.26% 

 %2.63 66454734 %2.63 67326324 مصرف فيصل االسالمى جيرسى

 %84.24 542265278 %84.24  652262225 االجمالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
 الموقف وفقا للبيان السابق الموقف وفقا للبيان الحالي  االسم 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 المساهمين

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 المساهمين

 -- %522 564465834 -- %522 533424584 ( 5)إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة 

 -- %5ر27 5542232 -- %5ر27 5225344 (6)إجمالي األسهم غير المودعة باإليداع المركزي 

 7585 %44ر45 564355824 7625 %44ر45 538688332 (6-5) إجمالي األسهم  المودعة باإليداع المركزي

 -- -- -- -- -- -- (8)أسهم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة 

من األسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد % 522

 ( 3) من خالل المساهمين الرئيسين 
 5 %54ر22 32734555 5 %54ر22 22424475

في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد من %  47

 (  2) خالل المساهمين الرئيسين 
-- -- -- -- -- -- 

األسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك 

 (   7) المستكمل بها الحد األدنى من نسبة االحتفاظ 
-- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- -- (  4) األسهم مقابل حصص عينيه خالل فترة الحظر 

 -- -- -- -- -- -- (  4) أسهم الخزينة 

 -- -- -- -- -- -- ( 52) أسهم اإلثابة والتحفيز بالشركة 

 -- -- -- -- -- -- ( 55) األسهم المجمدة وفقا التفاقيات المساهمين 

 -- -- -- -- -- -- ( 56( ) ع.أ.ق )إجمالي مساهمة للشركة القابضة 

 -- -- -- -- -- -- (  55) إجمالي مساهمة إتحاد العاملين المساهمين بالشركة 

 -- -- -- -- -- -- (58)إجمالي عدد األسهم المقابل لشهادات اإليداع األجنبية 

 5 %2ر25 55423 -- -- -- ( 53) إجمالي األسهم المرهونة 

 56 %2ر248 524434 53 %2ر243 555743 (  52) إجمالي األسهم المجمدة ألسباب أخرى متنوعة 

 58 %54ر52  32446578 52 %54ر53 25285724 ( 52إلى  8تجمع من )إجمالي السهم بغرض االحتفاظ (  57) 

 7524 %34ر77 77235658 7523 %34ر74 45626746 (  57 – 5) إجمالي األسهم حرة التداول (  54) 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموقف وفقا للبيان السابق الموقف وفقا للبيان الحالي  االسم 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 المساهمين

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 المساهمين

 -- %111 821719182 -- %111 822822882 ( 1)إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة 

 -- %1ر21 2212119 -- %1ر27 2782918 (8)إجمالي األسهم غير المودعة باإليداع المركزي 

 2212 %72ر11 822872111 2282 %72ر11 821222227 (8-1)إجمالي األسهم  المودعة باإليداع المركزي 

 -- -- -- -- -- -- (2)أسهم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة 

من األسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد % 111

 ( 8) من خالل المساهمين الرئيسين 
 2 %28ر28 22728812  2 %28ر28 111928118

في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد من %  79

 (  1) خالل المساهمين الرئيسين 
-- -- -- -- -- -- 

األسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك 

 (   9) المستكمل بها الحد األدنى من  نسبة االحتفاظ 
-- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- -- (  2) األسهم مقابل حصص عينيه خالل فترة الحظر 

 -- -- -- -- -- -- (  7) أسهم الخزينة 

 -- -- -- -- -- -- ( 11) أسهم اإلثابة والتحفيز بالشركة 

 -- -- -- -- -- -- ( 11) األسهم المجمدة وفقا التفاقيات المساهمين 

 -- -- -- -- -- -- ( 18( ) ع.أ.ق )إجمالي مساهمة للشركة القابضة 

 -- -- -- -- -- -- (  12) إجمالي مساهمة إتحاد العاملين المساهمين بالشركة 

   -- -- --   -- -- -- (12)إجمالي عدد األسهم المقابل لشهادات اإليداع األجنبية 

 -- -- -- -- -- -- ( 18) إجمالي األسهم المرهونة 

 88 %1ر188 188188 82 %1ر188 122791 (  11) إجمالي األسهم المجمدة ألسباب أخرى متنوعة 

 88 %28ر81 22111187 89 %28ر81 111721892 (    11إلى  2تجمع من ) إجمالي السهم بغرض االحتفاظ (  19) 

 2922 %12ر11 127228228 2281 %12ر11 197218891 (  19 – 2) إجمالي األسهم حرة التداول (  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 

 السابقالبيان  البيان الحالي

 الوظيفة اسم عضو مجلس اإلدارة الوظيفة اسم عضو مجلس اإلدارة

 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  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : أخر تشكيل ألعضاء مجلس اإلدارة 

 : أعضاء مجلس اإلدارة من المساهمين ( أ ) جدول 

 الصفة  **عدد األسهم المملوكة  *جهة التمثيل االسم 

 عضو غير تنفيذى  2345522 ---- عمرو محمد الفيصل أل سعود / سمو األمير 

 عضو تنفيذي  8225423 ---- عبد الحميد محمد أبو موسى / األستاذ 

 عضو غير تنفيذى  34444 ---- ماجد غالب محمد غالب / األستاذ 

 عضو غير تنفيذى  3745 ---- محمد محسن محمد محجوب/ األستاذ 

 عضو  تنفيذى  65424532 الشركة المصرية لالستثمارات  رأفت مقبل حسين / أ 

 عضو غير تنفيذى  54722228 دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة  خالد عمر عبد الرحمن عزام / أ 

 عضو غير تنفيذى  82548337 دار المال االسالمى القابضة  لم تحدد ممثلها بعد

 عضو غير تنفيذى  67326324 مصرف فيصل االسالمى جيرسى  إبراهيم بن خليفة أل خليفة / الشيخ 

 عضو غير تنفيذى  56 الشارقة / الشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجي  أشعرييوسف بن عباس بن حسن / أ 

 عضو غير تنفيذى  27348576 هيئة األوقاف المصرية  سيد سعد محروس  / السيد المهندس 

 عضو غير تنفيذى  5548622 شركة فيصل لالستثمارات المالية  لم تحدد ممثلها بعد 

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

 

 

 

 

 


