
      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نموذج تقریر إفصاح 
  من قواعد القید  ٣٠عن مجلس اإلدارة وھیكل المساھمین للمادة  

  

    اسم الشركة  
  بنك فیصل االسالمى المصرى    البیان 

  
  نھایة الفترة المعد عنھا ھذا التقریر

    الربع الثانى    الربع األول 

  

    الربع الرابع    الربع الثالث

  

  بیانات االتصال بالشركة :  
  

  ٣٣٣٦٤٦٨١  رقم التلیفون   إبراھیم یوسف عبد الحمید   اسم مسئول عالقات المستثمرین 
  ٣٧٦١٤٠٣٧  رقم الفاكس   mails@FAISALBANK.COM.EG  عنوان البرید االلكتروني 

      القاھرة  –یولیو  ٢٦شاع  ٣  عنوان المركز الرئیسي للشركة  

     WWW.FAISALBANK.COM.EG  االلكترونيعنوان الموقع 

  

  % فاكثر ):  ٥ھیكل المساھمین ( المساھمین الذین یملكون  

  

 االسم 
  الموقف وفقا للبیان السابق   الموقف وفقا للبیان الحالي 

  نسبتھا   عدد األسھم   نسبتھا   عدد األسھم 
  ٪١٥٫٣٥  ٦٧٥٨٤٣٧٢  ٪١٥٫٣٥  ٦٧٥٨٤٣٧٢  ھیئة األوقاف المصریة 

  ٪٩٫٣٣  ٤١٠٤٨٥٥٩  % ١٤٫٠٣  ٦١٧٤٨٢٠٨  اإلثمار ش.م.ب بنك 
  ٪٩٫١٣  ٤٠١٨٤٥٥٧  ٪٩٫١٣  ٤٠١٨٤٥٥٧  دار المال االسالمى 

  دار المال االسالمى للخدمات 
  اإلداریة المحدودة 

٩٫٠٢ ٣٩٧٠٦٠٠٤  ٪٩٫٠٢ ٣٩٧٠٦٠٠٤٪  

  ٪٦٫٨٩  ٣٠٣٤٩٧٢٧  ٪٦٫٨٩  ٣٠٣٤٩٧٢٧  مصرف فیصل االسالمى جیرسى 
  ٪٤٩٫٧٢  ٢١٨٨٧٣٢١٩  ٪٥٤٫٤٢  ٢٣٩٥٧٢٨٦٨  االجمالى 
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  ھیكل المساھمین االجمالى موضحاً بھ األسھم حرة التداول ( بالجنیھ المصرى )

  
  الموقف وفقا للبیان السابق   الموقف وفقا للبیان الحالي    االسم  

عدد    نسبتھا    عدد األسھم  

  المساھمین 

عدد    نسبتھا    عدد األسھم  

  المساھمین 

  --   ٪١٠٠  ١٥٥٩٠٨١٤٩  --   ٪١٠٠  ١٥٥٩٠٨١٤٩  )  ١إجمالي أسھم الشركة المقیدة لدى شركة مصر المقاصة (

  --   ٪١ر٠٦  ١٦٥٥٠٧٩  --   ٪١ر٠٥  ١٦٣٢٠٩٠  ) ٢إجمالي األسھم غیر المودعة باإلیداع المركزي (

  ٧٤٢٦  ٪٩٨ر٩٤ ١٥٤٢٥٣٠٧٠  ٧٤١٤  ٪٩٨ر٩٥ ١٥٤٢٧٦٠٥٧  ) ٢- ١إجمالي األسھم  المودعة باإلیداع المركزي (

  --   --   --   --   --   --   ) ٤أسھم ضمان العضویة المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة (

من األسھم الواجب االحتفاظ بھا وفقا لھذه القواعد   ٪١٠٠

 ) ٥من خالل المساھمین الرئیسین ( 
  ١  ٪٣٩ر٠٦  ٦٠٩٠٩٩٧٣  ٩  ٪٦٢٫٩٩  ٩٨٢٠٤٤٠٣

% في غیر حاالت االحتفاظ الواردة بھذه القواعد من  ٩٧

  )   ٦خالل المساھمین الرئیسین ( 
 --   --   --   --   --   --  

األسھم المملوكة للمؤسسین خالل فترة الحظر وكذلك  

  )     ٧المستكمل بھا الحد األدنى من نسبة االحتفاظ ( 
 --   --   --   --   --   --  

  --   --   --   --   --   --   )    ٨األسھم مقابل حصص عینیھ خالل فترة الحظر ( 

  --   --   --   --   --   --   )   ٩أسھم الخزینة ( 

  --   --   --   --   --   --   )  ١٠أسھم اإلثابة والتحفیز بالشركة ( 

  --   --   --   --   --   --   ) ١١األسھم المجمدة وفقا التفاقیات المساھمین ( 

  --   --   --   --   --   --   )  ١٢إجمالي مساھمة للشركة القابضة ( ق.أ.ع) ( 

  --   --   --   --   --   --   )   ١٣إجمالي مساھمة إتحاد العاملین المساھمین بالشركة ( 

  --   --   --   --   --   --   ) ١٤إجمالي عدد األسھم المقابل لشھادات اإلیداع األجنبیة (

  --   --   --   --   --   --   )  ١٥إجمالي األسھم المرھونة ( 

 ٣٣  ٪٠ر٠٩٢  ١٤٣٩٢٠ ٣٦  ٪٠ر١٢٠  ١٨٧٥٥٦  )   ١٦إجمالي األسھم المجمدة ألسباب أخرى متنوعة ( 

  ٣٤  ٪٣٩ر١٦  ٦١٠٥٣٨٩٣  ٤٥  ٪٦٣٫١١  ٩٨٣٩١٩٥٩  )  ١٦إلى  ٤) إجمالي السھم بغرض االحتفاظ (تجمع من  ١٧( 

  ٧٣٩٢  ٪٥٩ر٧٨  ٩٣١٩٩١٧٧  ٧٣٦٩  ٪٣٥٫٨٤  ٥٥٨٨٤٠٩٨ )   ١٧ – ٣) إجمالي األسھم حرة التداول (  ١٨( 

  
  
  
  
  



  
  

  ھیكل المساھمین االجمالى موضحاً بھ األسھم حرة التداول ( بالدوالر االمریكى  )

  
  

  
  
  

  الموقف وفقا للبیان السابق   الموقف وفقا للبیان الحالي    االسم  

عدد    نسبتھا    عدد األسھم  

  المساھمین 

عدد    نسبتھا    عدد األسھم  

  المساھمین 

  --   ٪١٠٠  ٢٨٤٢٨٨٥٥٤  --   ٪١٠٠  ٢٨٤٢٨٨٥٥٤  )  ١إجمالي أسھم الشركة المقیدة لدى شركة مصر المقاصة (

  --   ٪١ر٣٩  ٣٩٥٢١١٢  --   ٪١ر٣٩  ٣٩٤٨٤٠٥  ) ٢إجمالي األسھم غیر المودعة باإلیداع المركزي (

  ٤٩٤٦  ٪٩٨ر٦١  ٢٨٠٣٣٦٤٤٢  ٤٩٧٢  ٪٩٨ر٦١  ٢٨٠٣٤٠١٤٩ ) ٢- ١المودعة باإلیداع المركزي (إجمالي األسھم  

  --   --   --   --   --   --   ) ٤أسھم ضمان العضویة المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة (

من األسھم الواجب االحتفاظ بھا وفقا لھذه القواعد من   ٪١٠٠

  )  ٥خالل المساھمین الرئیسین ( 
  ٣  ٪٣٥ر٤٥  ١٠٠٧٨٢٦٠٢  ٩  ٪٦٥ر٠١  ١٨٤٨٢٨٦٣٣

% في غیر حاالت االحتفاظ الواردة بھذه القواعد من  ٩٧

  )   ٦خالل المساھمین الرئیسین ( 
 --  --   --   --  --   --  

األسھم المملوكة للمؤسسین خالل فترة الحظر وكذلك  

  )     ٧المستكمل بھا الحد األدنى من  نسبة االحتفاظ ( 
 --   --   --   --   --   --  

 --   --   --  --   --   --   )    ٨األسھم مقابل حصص عینیھ خالل فترة الحظر ( 

  --   --   --   --   --   --   )   ٩أسھم الخزینة ( 

  --   --   --   --   --   --   )  ١٠بالشركة ( أسھم اإلثابة والتحفیز 

  --   --   --   --   --   --   ) ١١األسھم المجمدة وفقا التفاقیات المساھمین ( 

  --   --   --   --   --   --   )  ١٢إجمالي مساھمة للشركة القابضة ( ق.أ.ع) ( 

  --   --   --   --   --   --   )   ١٣إجمالي مساھمة إتحاد العاملین المساھمین بالشركة ( 

  --       --   --   --       --   --   ) ١٤إجمالي عدد األسھم المقابل لشھادات اإلیداع األجنبیة (

  --   --   --   --   --   --   )  ١٥إجمالي األسھم المرھونة ( 

  ١٩  ٪٠ر٠٤٣  ١٢٣٥١٠  ٢٠  ٪٠ر٠٥٤  ١٥٣١٧٣  )   ١٦إجمالي األسھم المجمدة ألسباب أخرى متنوعة ( 

  ٢٢  ٪٣٥ر٤٩  ١٠٠٩٠٦١١٢  ٢٩  ٪٦٥ر٠٧  ١٨٤٩٨١٨٠٦  )     ١٦إلى  ٤) إجمالي السھم بغرض االحتفاظ ( تجمع من  ١٧( 

  ٤٩٢٤  ٪٦٣ر١١  ١٧٩٤٣٠٣٣٠  ٤٩٤٣  ٪٣٣ر٥٤  ٩٥٣٥٨٣٤٣  )   ١٧ – ٣) إجمالي األسھم حرة التداول (  ١٨( 



  
  
  
  
  
  
  

  أسھم الخزینة لدى الشركة : 
  

  تاریخ الشراء   الموقف وفقا للبیان الحالى  تاریخ الشراء 

  

  الموقف وفقا للبیان الحالى 

  نسبتھا   عدد االسھم   نسبتھا   عدد االسھم 

            

            االجمالى 

  

  التغیرات فى مجلس إدارة الشركة 

  البیان السابق   البیان الحالي 

  الوظیفة   اسم عضو مجلس اإلدارة   الوظیفة   اسم عضو مجلس اإلدارة 

  رئیس مجلس اإلدارة    سمو األمیر / عمرو محمد الفیصل أل سعود     رئیس مجلس اإلدارة    سمو األمیر / عمرو محمد الفیصل أل سعود   

  األستاذ / عبد الحمید محمد أبو موسى 
  عضو مجلس اإلدارة  

  محافظ البنك
  األستاذ / عبد الحمید محمد أبو موسى 

  عضو مجلس اإلدارة  

  محافظ البنك

  عضو مجلس اإلدارة   االستاذ / یوسف بن عباس بن حسن اشعرى   عضو مجلس اإلدارة   *االستاذ / یوسف بن عباس بن حسن اشعرى  

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

  عضو مجلس اإلدارة   محمد بن عبد هللا بن عبد الكریم الخریجى األستاذ/   عضو مجلس اإلدارة   محمد بن عبد هللا بن عبد الكریم الخریجى األستاذ/ 

MFAI JERSEY LIMITED    عضو مجلس اإلدارة  MFAI JERSEY LIMITED    عضو مجلس اإلدارة  

  عضو مجلس اإلدارة    الشركة المصریة لالستثمارات   عضو مجلس اإلدارة    الشركة المصریة لالستثمارات 

  عضو مجلس اإلدارة   بنك االثمار   عضو مجلس اإلدارة   بنك االثمار 

  عضو مجلس اإلدارة    دار المال االسالمى للخدمات اإلداریة المحدودة   عضو مجلس اإلدارة    دار المال االسالمى للخدمات اإلداریة المحدودة 

  عضو مجلس اإلدارة    ھیئة األوقاف المصریة   عضو مجلس اإلدارة    ھیئة األوقاف المصریة 

  م٠١/١٢/٢٠٢٠* انتھت عضویة االستاذ / یوسف بن عباس بن حسن اشعرى فى عضویة مجلس االدارة بتاریخ 
  م ٠٤/٠١/٢٠٢١تنتھى عضویة السید األستاذ / محمد محسن محمد محجوب في عضویة مجلس اإلدارة بتاریخ  **
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  أخر تشكیل ألعضاء مجلس اإلدارة : 
  جدول ( أ ) أعضاء مجلس اإلدارة من المساھمین : 

عدد األسھم المملوكة    جھة التمثیل*   االسم  
  للشخص االعتبارى 

  ( جھة التمثیل )  

  عدد األسھم المملوكة
للشخص الطبیعى عن  

  نفسھ  

  الصفة  

سمو األمیر / عمرو محمد الفیصل أل  
  سعود  

عضو غیر   ٣٧٣٦١٤٨  --   ---- 
  تنفیذى

  عضو تنفیذي  ٤٠٥١٧٦٧ --   ----   األستاذ / عبد الحمید محمد أبو موسى 

محمد بن عبد هللا بن عبد الكریم األستاذ / 
 الخریجى  

عضو غیر   ١٤٨٩٨٥ --   ---- 
  تنفیذى

عضو    --   ٢١٨٦٩١٥٦  الشركة المصریة لالستثمارات   لم تحدد ممثلھا بعد 
  تنفیذى

محمد ھانى بن السید بن ابراھیم أ / 
  العیوطى  

عضو غیر  --   ٣٩٧٠٦٠٠٤  دار المال االسالمى للخدمات اإلداریة المحدودة 
  تنفیذى

عضو غیر  --   ٤١٠٤٨٥٥٩  بنك االثمار   أ / أمانى خالد محمد البورسلى   
  تنفیذى

عضو غیر  --   ٣٠٣٤٩٧٢٧ }MFAI{مصرف فیصل االسالمى جیرسى الشیخ / إبراھیم بن خلیفة أل خلیفة  
  تنفیذى

عضو غیر  --   ٦٧٥٨٤٣٧٢  ھیئة األوقاف المصریة   السید المھندس / سید سعد محروس  
  تنفیذى

  جدول ( ب ) أعضاء مجلس اإلدارة من ذو الخبرة ( من غیر المساھمین ) :

  غیر مستقل * –مستقل   غیر تنفیذى ) –الصفة ( تنفیذى   االسم

      

  ) من قواعد القید . ٤مستقل وفقا للتعریف الوارد بالمادة ( ( * ) قد یكون العضو غیر التنفیذى وغیر 

  أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئیس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة ھذه البیانات وأنھا على مسئولیة الشركة . 

  م ٢٠٢٣تاریخ انتھاء المدة القانونیة لمجلس اإلدارة ابریل  ·

  المقر بما فیھ                                                                      

  التوقیع   الوظیفة   االسم 

    رئیس مجلس االدارة  سمو األمیر / عمرو محمد الفیصل أل سعود 

  خاتم الشركة 

  م  ١٠/٠١/٢٠٢١تاریخ إعداد البیان :

 

 



 
 
 


