
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج تقرير إفصاح

 من قواعد القيد 30عن مجلس اإلدارة وهيكل المساهمين للمادة 

 

  اسم الشركة 

 بنك فيصل االسالمى المصرى  البيان

 

 نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

  الربع الثانى  الربع األول

 

  الربع الرابع  الربع الثالث

  

 بيانات االتصال بالشركة : 

 

 33364681 رقم التليفون  إبراهيم يوسف عبد الحميد  اسم مسئول عالقات المستثمرين 

 37614037 رقم الفاكس  mails@FAISALBANK.COM.EG عنوان البريد االلكتروني 

   القاهرة  –يوليو  26شاع  3 عنوان المركز الرئيسي للشركة 

   WWW.FAISALBANK.COM.EG االلكترونيعنوان الموقع 

 

 % فاكثر (: 5هيكل المساهمين ) المساهمين الذين يملكون 

 

 االسم
 الموقف وفقا للبيان السابق الموقف وفقا للبيان الحالي

 نسبتها عدد األسهم نسبتها عدد األسهم

 %15.35 67584372 %15.35 67584372 هيئة األوقاف المصرية

 %9.33 41048559 %9.33 41048559 ش.م.ببنك اإلثمار 

 %9.13 40184557 %9.13 40184557 دار المال االسالمى

 دار المال االسالمى للخدمات

 اإلدارية المحدودة
39706004 9.02% 39706004 9.02% 

 %6.25 27502509 %6.25 27502509 مصرف فيصل االسالمى جيرسى

 %49.08  216026001 %49.08  216026001 االجمالى

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
 الموقف وفقا للبيان السابق الموقف وفقا للبيان الحالي  االسم 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 المساهمين

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 المساهمين

 -- %100 155908149 -- %100 155908149 ( 1إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة )

 -- %1ر07 1663599 -- %1ر06 1657669 (2إجمالي األسهم غير المودعة باإليداع المركزي )

 7201 %98ر93 154244550 7212 %98ر94 154250480 (2-1إجمالي األسهم  المودعة باإليداع المركزي )

 -- -- -- -- -- -- (4أسهم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة )

% من األسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد 100

 ( 5من خالل المساهمين الرئيسين ) 

 1 %39ر06 60909973 1 %39ر06 60909973

% في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد من  97

 (  6خالل المساهمين الرئيسين ) 

-- -- -- -- -- -- 

األسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك 

 (   7المستكمل بها الحد األدنى من نسبة االحتفاظ ) 

-- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- -- (  8األسهم مقابل حصص عينيه خالل فترة الحظر ) 

 -- -- -- -- -- -- (  9أسهم الخزينة ) 

 -- -- -- -- -- -- ( 10أسهم اإلثابة والتحفيز بالشركة ) 

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

 -- -- -- -- -- -- ( 12ق.أ.ع( )  إجمالي مساهمة للشركة القابضة )

 -- -- -- -- -- -- (  13إجمالي مساهمة إتحاد العاملين المساهمين بالشركة ) 

 -- -- -- -- -- -- (14إجمالي عدد األسهم المقابل لشهادات اإليداع األجنبية )

 -- -- -- -- -- -- ( 15إجمالي األسهم المرهونة ) 

 35 %0ر085 131795 39 %0ر096 149136 (  16إجمالي األسهم المجمدة ألسباب أخرى متنوعة ) 

 36 %39ر15 61041768 40 %39ر16 61059109 ( 16إلى  4( إجمالي السهم بغرض االحتفاظ )تجمع من  17) 

 7165 %59ر78 93202782 7172 %59ر77 93191371 (  17 – 3( إجمالي األسهم حرة التداول )  18) 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 الموقف وفقا للبيان السابق الموقف وفقا للبيان الحالي  االسم 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 المساهمين

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 المساهمين

28428855 ( 1إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة )

4 

100% -- 28428855

4 

100% -- 

 -- %1ر39 3954705 -- %1ر39 3954705 (2إجمالي األسهم غير المودعة باإليداع المركزي )

28033384 (2-1إجمالي األسهم  المودعة باإليداع المركزي )

9 

98ر61

% 

4880 28033384

9 

98ر61

% 

4853 

 -- -- -- -- -- -- (4أسهم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة )

% من األسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد 100

 ( 5من خالل المساهمين الرئيسين ) 

10078260

2 

35ر45

% 
3 

10078260

2 

35ر45

% 
3 

% في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد من  97

 (  6خالل المساهمين الرئيسين ) 
-- -- -- -- -- -- 

األسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك 

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

 -- -- -- -- -- -- (  8األسهم مقابل حصص عينيه خالل فترة الحظر ) 

 -- -- -- -- -- -- (  9أسهم الخزينة ) 

 -- -- -- -- -- -- ( 10أسهم اإلثابة والتحفيز بالشركة ) 

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

 -- -- -- -- -- -- ( 12ق.أ.ع( )  إجمالي مساهمة للشركة القابضة )

 -- -- -- -- -- -- (  13إجمالي مساهمة إتحاد العاملين المساهمين بالشركة ) 

 --   -- -- --   -- -- (14إجمالي عدد األسهم المقابل لشهادات اإليداع األجنبية )

 -- -- -- -- -- -- ( 15إجمالي األسهم المرهونة ) 

0ر065 185747 (  16إجمالي األسهم المجمدة ألسباب أخرى متنوعة ) 

% 

0ر052 148976 25

% 

24 

10096834 (    16إلى  4( إجمالي السهم بغرض االحتفاظ ) تجمع من  17) 

9 

35ر50

% 

28 10093157

8 

35ر50

% 

27 

 4826 %63ر11 179402271 4852 %63ر09 179365500 (  17 – 3( إجمالي األسهم حرة التداول )  18) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 السابق البيان البيان الحالي

 الوظيفة اسم عضو مجلس اإلدارة الوظيفة اسم عضو مجلس اإلدارة

 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   يوسف بن عباس بن حسن اشعرى األستاذ / 

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

 عضو مجلس اإلدارة  الشركة المصرية لالستثمارات  عضو مجلس اإلدارة   محمد بن عبد هللا بن عبد الكريم الخريجى األستاذ/ 

 عضو مجلس اإلدارة  الشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجي / الشارقة  عضو مجلس اإلدارة    مصطفى ابو بكر عزام األستاذ / 

MFAI JERSEY LIMITED  عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة  عضو مجلس اإلدارة 

 عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى القابضة  عضو مجلس اإلدارة  الشركة المصرية لالستثمارات

 عضو مجلس اإلدارة  MFAI JERSEY LIMITED عضو مجلس اإلدارة  بنك االثمار 

 عضو مجلس اإلدارة  هيئة األوقاف المصرية  عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة

 عضو مجلس اإلدارة  شركة فيصل لالستثمارات المالية  عضو مجلس اإلدارة  هيئة األوقاف المصرية

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 أخر تشكيل ألعضاء مجلس اإلدارة : 

 جدول ) أ ( أعضاء مجلس اإلدارة من المساهمين : 

 الصفة  عدد األسهم المملوكة ** جهة التمثيل* االسم 

 عضو غير تنفيذى  6583366 ---- سمو األمير / عمرو محمد الفيصل أل سعود 

 عضو تنفيذي  4003905 ---- األستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسى 

 عضو غير تنفيذى  148985 ----  محمد بن عبد هللا بن عبد الكريم الخريجى األستاذ / 

 عضو غير تنفيذى  127368 ---- االستاذ / مصطفى ابو بكر عزام 

 عضو غير تنفيذى  5783 ---- األستاذ / محمد محسن محمد محجوب

 عضو غير تنفيذى  11999 ---- أ / يوسف بن عباس بن حسن أشعري

 عضو  تنفيذى  21869156 الشركة المصرية لالستثمارات  أ / رأفت مقبل حسين 

 عضو غير تنفيذى  39706004 دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة  محمد هانى بن السيد بن ابراهيم العيوطى أ / 

 عضو غير تنفيذى  41048559 بنك االثمار  أ / أمانى خالد محمد البورسلى  

 عضو غير تنفيذى  MFAI { 27502509 {  مصرف فيصل االسالمى جيرسى الشيخ / إبراهيم بن خليفة أل خليفة 

 عضو غير تنفيذى  67584372 هيئة األوقاف المصرية  السيد المهندس / سيد سعد محروس  

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

 جدول ) ب ( أعضاء مجلس اإلدارة من ذو الخبرة ) من غير المساهمين ( :

 غير مستقل * –مستقل  غير تنفيذى ( –الصفة ) تنفيذى  االسم

   

 ( من قواعد القيد . 4) * ( قد يكون العضو غير التنفيذى وغير مستقل وفقا للتعريف الوارد بالمادة ) 

 أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

  م 2023تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة ابريل 

 المقر بما فيه                                                                     

 التوقيع  الوظيفة  االسم

  رئيس مجلس االدارة سمو األمير / عمرو محمد الفيصل أل سعود

 م 09/04/2020تاريخ إعداد البيان :


